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Muudatusettepanek 115
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 172,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 172 ja 194,

Or. en

Muudatusettepanek 116
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 5. 
juuli 2011. aasta resolutsiooni 
energiainfrastruktuuri prioriteetide kohta 
aastaks 2020 ja pärast seda 
(2011/2034(INI)),

Or. en

Muudatusettepanek 117
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Ülemkogu nõustus 26. märtsil 
2010. aastal komisjoni ettepanekuga 
käivitada uus strateegia „Euroopa 2020. 
aastal”. Üks Euroopa 2020. aasta 

(1) Euroopa Ülemkogu nõustus 26. märtsil 
2010. aastal komisjoni ettepanekuga 
käivitada uus strateegia „Euroopa 2020. 
aastal”. Üks Euroopa 2020. aasta 
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strateegia16 prioriteete on jätkusuutliku 
majanduskasvu saavutamine 
ressursitõhusama, loodussäästlikuma ja 
konkurentsivõimelisema majanduse 
edendamise teel. Strateegias seatakse 
energiataristud juhtalgatuse „Ressursitõhus 
Euroopa” osana esiplaanile ja rõhutatakse 
vajadust Euroopa võrgud kiiresti 
ajakohastada ning kogu Euroopa ulatuses 
omavahel ühendada eelkõige selleks, et 
integreerida taastuvaid energiaallikaid.

strateegia16 prioriteete on jätkusuutliku 
majanduskasvu saavutamine 
ressursitõhusama, säästvama ja 
konkurentsivõimelisema majanduse 
edendamise teel. Strateegias seatakse 
energiataristud juhtalgatuse „Ressursitõhus 
Euroopa” osana esiplaanile ja rõhutatakse 
vajadust Euroopa võrgud kiiresti 
ajakohastada ning kogu Euroopa ulatuses 
omavahel ühendada eelkõige selleks, et 
integreerida taastuvaid energiaallikaid.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kõikide liikmesriikide eesmärki, 
milles lepiti kokku 15.–16. märtsil 2002 
Euroopa Ülemkogu kohtumisel
Barcelonas, saavutada vähemalt 10%-line 
võrkudevahelise ühenduse tase 
installeeritud tootmisvõimsusest, ei ole 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. septembri 2006. aasta otsusega nr 
1364/2006/EÜ kehtestati üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunised18. Nimetatud 

(4) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 171 on üks üleeuroopaliste 
võrkude eesmärke saavutada ELi 
toimimise lepingu artiklis 170 sätestatud 
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suuniste (TEN-E) eesmärgiks on toetada 
liidu energia siseturu väljakujundamist ja 
soodustada samas energiaallikate 
ratsionaalset tootmist, transporti, jaotamist 
ja kasutamist, et vähendada vähem 
soodsate piirkondade ja saarte 
energiaisolatsiooni, tagada liidu 
energiatarned kolmandate riikidega 
koostöö kaudu ning muuta energiavarustus 
kindlaks ja mitmekesiseks ning aidata 
kaasa säästvale arengule ja 
keskkonnakaitsele.

eesmärgid. Sellega seoses peaks arvesse 
võtma Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta otsust nr 
1364/2006/EÜ, millega kehtestati 
üleeuroopaliste energiavõrkude suunised18. 
Nimetatud suuniste (TEN-E) eesmärgiks 
on toetada liidu energia siseturu 
väljakujundamist ja soodustada samas 
energiaallikate ratsionaalset tootmist, 
transporti, jaotamist ja kasutamist, et 
vähendada vähem soodsate piirkondade ja 
saarte energiaisolatsiooni, tagada liidu 
energiatarned kolmandate riikidega 
koostöö kaudu ning muuta energiavarustus 
kindlaks ja mitmekesiseks ning aidata 
kaasa säästvale arengule ja 
keskkonnakaitsele.

Or. en

Selgitus

Otsusega 1364/2006 nähakse ette, et vähem soodsate piirkondade ja saarte isoleerituse 
vähendamine ning majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus oli TEN-strateegia selge eesmärk. 
See peaks kehtima ka uue määruse puhul, mis peaks lisaks selgitama, et infrastruktuuri 
algatus on osa ELi toimimise lepingust ning kooskõlas selle eesmärkidega.

Muudatusettepanek 120
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. septembri 2006. aasta otsusega nr 
1364/2006/EÜ kehtestati üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunised18. Nimetatud 
suuniste (TEN-E) eesmärgiks on toetada 
liidu energia siseturu väljakujundamist ja 
soodustada samas energiaallikate 
ratsionaalset tootmist, transporti, jaotamist 
ja kasutamist, et vähendada vähem 
soodsate piirkondade ja saarte 
energiaisolatsiooni, tagada liidu 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta otsusega nr 
1364/2006/EÜ kehtestati üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunised18. Nimetatud 
suuniste (TEN-E) eesmärgiks on toetada 
liidu energia siseturu väljakujundamist ja 
soodustada samas energiaallikate 
ratsionaalset tootmist, transporti, jaotamist 
ja kasutamist, et vähendada vähem 
soodsate piirkondade ja saarte 
energiaisolatsiooni, tagada liidu 
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energiatarned kolmandate riikidega 
koostöö kaudu ning muuta energiavarustus 
kindlaks ja mitmekesiseks ning aidata 
kaasa säästvale arengule ja 
keskkonnakaitsele.

energiatarned, energiaallikad ja 
tarnemarsruudid kolmandate riikidega 
koostöö kaudu ning muuta energiavarustus 
kindlaks ja mitmekesiseks ning aidata 
kaasa säästvale arengule ja 
keskkonnakaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
20 %19, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20 %ni20 ja suurendada 
energiatõhusust 20 %. Samal ajal tuleb 
liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks
2050. aastaks.

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
20%19, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20%ni20 ja suurendada 
energiatõhusust 20%. Samal ajal tuleb 
liidul oma energiataristu ette valmistada 
taastuvatel energiaallikatel põhineva 
vähese CO2-heitega energiasüsteemile 
üleminekuks 2050. aastaks. Fossiilkütuste 
osakaal peab vähenema ja seda peab 
vähendama peaaegu nullini 2050. 
aastaks, et võimaldada 
kasvuhoonegaaside heite 95%-list 
vähendamist. Taastuvenergia osakaal 
energiaallikates peaks järk-järgult tõusma 
95%ni 2050. aastaks, vaheeesmärgid on 
45% 2020. aastaks ning 70% 2040. 
aastaks.

Or. nl
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Muudatusettepanek 122
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20 
%19, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20 %ni20 ja suurendada 
energiatõhusust 20 %. Samal ajal tuleb 
liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks 2050. 
aastaks.

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet
20%19, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20%ni20 ja suurendada 
energiatõhusust 20%. Samal ajal tuleb 
liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks 2050. 
aastaks, mis on kooskõlas Euroopa 
Ülemkogu eesmärgiga vähendada ELi 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
80-95% võrreldes 1990. aasta tasemega.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
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energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20 
%19, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20 %ni20 ja suurendada 
energiatõhusust 20 %. Samal ajal tuleb 
liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks 2050. 
aastaks.

energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
20%19, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20%ni20 ja suurendada 
energiatõhusust 20%. Samal ajal tuleb 
liidul oma energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks, mis 
on kooskõlas Euroopa Ülemkogu 
eesmärgiga vähendada ELi 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks
80–95% võrreldes 1990. aasta tasemega.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20 
%19, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20 %ni20 ja suurendada 
energiatõhusust 20 %. Samal ajal tuleb 
liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks 2050. 
aastaks.

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
20%19, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20%ni20 ja suurendada 
energiatõhusust 20%. Samal ajal tuleb 
liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks 2050. 
aastaks. Kõik need eesmärgid muudavad 
tulevase ühendatud Euroopa elektrivõrgu 
ning pikamaa elektri kiirtee 
energiainfrastruktuuri prioriteetideks.
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Or. en

Muudatusettepanek 125
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek

(6 a) Kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise ning taastuvenergia suunas 
liikumise 2020. ja 2050. aastaks ning ka 
säästva, konkurentsivõimelise, ohutu, 
seisakuteta ja taskukohase energiataristu 
ülesehitamiseks on olulise tähtsusega 
energiatõhusus. Siduvate eesmärkidena 
peab sätestama energiatarbimise 
vähendamise 20% võrra 2020. aastaks 
ning 40% võrra 2050. aastaks.

Or. nl

Selgitus

Energiatõhusus on kiireim ja odavaim moodus energiatarbimise vähendamiseks. Lisaks on 
energiatõhususel positiivne mõju taristuinvesteeringutele, kuna ei pea ehitama taristut 
energiale, mida ei tarbita.

Muudatusettepanek 126
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

(6 a) Energiatõhusus on eluliselt tähtis 
vahend energeetika säästliku tuleviku 
saavutamiseks ja selleks, et vähendada 
tulevikus taristusse investeerimise 
vajadust.

Or. es
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Muudatusettepanek 127
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Energia siseturg jääb liikmesriikide 
energiavõrkude vaheliste ebapiisavate 
ühenduste tõttu killustatuks hoolimata oma 
õiguslikust eksistentsist, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju,21 ja 13. juuli 2009. 
aasta direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju22. Kogu 
liidus integreeritud võrgud on aga ülimalt 
olulised selleks, et majanduskasvu, 
tööhõive ja säästva arengu edendamiseks 
tagada konkurentsivõimeline ja 
hästitoimiv integreeritud turg.

(7) Energia siseturg jääb liikmesriikide 
energiavõrkude vaheliste ebapiisavate 
ühenduste tõttu killustatuks hoolimata oma 
õiguslikust eksistentsist, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju,21 ja 13. juuli 2009. 
aasta direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju22 ning 
samuti olemasoleva 
energiainfrastruktuuri mitteoptimaalse 
kasutamise tõttu, mis on tingitud 
liikmesriikide ebapiisavast poliitika 
rakendamisest. Range riiklik reeglite 
rakendamine ning hästitoimivad kogu 
liidus integreeritud võrgud on aga ülimalt 
olulised selleks, et saavutada 
infrastruktuurivarade optimaalne 
kasutamine ja tagada 
konkurentsivõimeline ja hästitoimiv 
integreeritud turg majanduskasvu, 
tööhõive ja säästva arengu edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Energia siseturg jääb liikmesriikide 
energiavõrkude vaheliste ebapiisavate 

(7) Energia siseturg jääb liikmesriikide 
energiavõrkude vaheliste ebapiisavate 
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ühenduste tõttu killustatuks hoolimata oma 
õiguslikust eksistentsist, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju,21 ja 13. juuli 2009. 
aasta direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju22. Kogu 
liidus integreeritud võrgud on aga ülimalt 
olulised selleks, et majanduskasvu, 
tööhõive ja säästva arengu edendamiseks 
tagada konkurentsivõimeline ja hästitoimiv 
integreeritud turg.

ühenduste tõttu killustatuks hoolimata oma 
õiguslikust eksistentsist, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju,21 ja 13. juuli 2009. 
aasta direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju22, 
liikmesriikide jaoks seatud eesmärki, 
saavutada vähemalt 10% Euroopa 
Ülemkogu 2002. ja 2007. aastal seatud 
elektri- ja gaasivõrkudevahelisest 
võimsusest, ei ole saavutatud. Kogu liidus 
integreeritud võrgud on aga ülimalt 
olulised selleks, et majanduskasvu, 
tööhõive ja säästva arengu edendamiseks 
tagada konkurentsivõimeline ja hästitoimiv 
integreeritud turg.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Energia siseturg jääb liikmesriikide 
energiavõrkude vaheliste ebapiisavate 
ühenduste tõttu killustatuks hoolimata oma 
õiguslikust eksistentsist, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju,21 ja 13. juuli 2009. 
aasta direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju22. Kogu 
liidus integreeritud võrgud on aga ülimalt 
olulised selleks, et majanduskasvu, 
tööhõive ja säästva arengu edendamiseks 
tagada konkurentsivõimeline ja hästitoimiv 
integreeritud turg.

(7) Energia siseturg jääb liikmesriikide 
energiavõrkude vaheliste ebapiisavate 
ühenduste tõttu killustatuks hoolimata oma 
õiguslikust eksistentsist, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju,21 ja 13. juuli 2009. 
aasta direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju22. Kogu 
liidus integreeritud võrgud koos tõhusalt 
võrgu toimimisest eraldatud tarne- ja 
tootmistegevusega on aga ülimalt olulised 
selleks, et majanduskasvu, tööhõive ja 
säästva arengu edendamiseks tagada 
konkurentsivõimeline ja hästitoimiv 
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integreeritud turg.

Or. en

Selgitus

Kolmas energiaturu liberaliseerimispakett on aluseks ELi konkurentsivõimelisele 
energiaturule. Selleks et lihtsustada kolmanda energiapaketi rakendamist ning liikuda 
tõeliselt liberaalse energiaturu suunas kogu ELis, on vajalik TEN-E suuniste kaudu tagada, et 
rakendatakse tõhusalt tootmise ja tarne omandisuhete eraldamine.

Muudatusettepanek 130
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Ainult täielikult integreeritud ELi 
ida- ja läänepiirkonna 
energeetikasüsteemide sisemise 
infrastruktuuri kaudu on meil võimalik 
tagada tarnekindlus kõikides 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liidusisene torustiku võrgustik 
eeldab selle lääne- ja ida- ning 
kagupoolsete osade edasist integreerimist, 
selleks et tagada tarnekindlus kogu ELis.

Or. ro



AM\898891ET.doc 13/91 PE487.726v01-00

ET

Muudatusettepanek 132
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Antonio Cancian, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Nutivõrkude olulisust liidu 
energiapoliitikaeesmärkide saavutamisel 
on tunnistatud komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Arukad võrgud –
innovatsioonist kasutuselevõtuni”24.

(9) Nutivõrkude olulisust liidu 
energiapoliitikaeesmärkide saavutamisel 
on tunnistatud komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Arukad võrgud –
innovatsioonist kasutuselevõtuni”24.

Komisjon peaks esitama konkreetse 
ettepaneku nutivõrkude arendamiseks, 
selleks et täielikult ära kasutada 
olemasolevat energia ja 
telekommunikatsiooni infrastruktuuride 
vahelist sünergiat.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Seoses Euroopa energiataristu 
tekkimisega kasvab energia 
salvestuskohtade ja veeldatud ja 
surumaagaasi vastuvõtu, hoiustamise ja 
taasgaasistamise või dekompressiooni 
rajatiste tähtsus. Niisuguste energiataristu 
rajatiste kiire väljaarendamine on seega 
soovitav ja tervikliku lähenemisviisi ning 
toimiva võrgutaristu oluline osa. Siiski 
tuleb seoses rahastamisega teha 
piiranguid projektide konkureerivatele 
kategooriatele.
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Pumpelektrijaamade loomise ja käitamise 
konkurentsi ei tohi takistada võrgutasud, 
mis võrdsustavad need rajatised 
lõpptarbijatega. Kõrvaldada tuleb 
niisuguse koormuse tõttu tekkivad 
negatiivsed stiimulid.

Or. de

Selgitus

Elektrisalvestusrajatiste investeerimiskulude rahastamine põhivõrguettevõtjate kaudu 
suurima projekti kasuga on vastuolus Euroopa siseturu põhimõttelise mudeliga ja tuleks 
seetõttu kõrvale jätta. Sama kehtib gaasihoidlate ning veeldatud ja surumaagaasi rajatiste 
kohta. Pumpelektrijaamad ei ole lõpptarbijad. Investeeringuid pumpelektrijaamadesse ja 
olemasolevate rajatiste edasikasutamist tuleks seetõttu ergutada konkurentsi soodustavalt 
lõpptarbijale kehtestatud tasudest vabastamise kaudu.

Muudatusettepanek 134
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjoni teatises „ELi 
energiapoliitika: koostöö ELi-väliste 
partneritega”25 rõhutati vajadust selle 
järele, et Euroopa Liit lisaks 
välissuhtlusesse energiataristute 
arendamise edendamise mõõtme 
eesmärgiga toetada sotsiaalmajanduslikku 
arengut väljaspool liidu piire. Liidul tuleks 
hõlbustada liidu energiavõrke kolmandate 
riikide võrkudega ühendavate projektide 
elluviimist eelkõige naaberriikides ja 
liiduga konkreetset energiakoostööd 
tegevates riikides.

(10) Komisjoni teatises „ELi 
energiapoliitika: koostöö ELi-väliste 
partneritega”25 rõhutati vajadust selle 
järele, et Euroopa Liit lisaks 
välissuhtlusesse energiataristute 
arendamise edendamise mõõtme 
eesmärgiga toetada sotsiaalmajanduslikku 
arengut väljaspool liidu piire. Liidul tuleks 
hõlbustada liidu energiavõrke kolmandate 
riikide võrkudega ühendavate projektide 
elluviimist eelkõige naaberriikides ja
liiduga konkreetset energiakoostööd 
tegevates riikides, nagu Euroopa 
majanduse elavdamise energeetikakavas 
määratletud Aafrika-Hispaania-
Prantsusmaa telg.

Or. en



AM\898891ET.doc 15/91 PE487.726v01-00

ET

Selgitus

Konkreetsed projektid, mis on juba määratletud teistes seadusandlikes algatustes, nagu TEN-
E suunised ja elavdamise kava ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 663/2009, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse 
finantsabi andmisega energeetikaprojektidele, peaksid olema prioriteetsed.

Muudatusettepanek 135
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Hinnanguliselt ulatub 2020. aastani 
üleeuroopaliste elektri ja gaasi 
ülekandetaristutesse investeerimise vajadus 
umbes 200 miljardi euroni. Investeeringute 
mahu märkimisväärne kasv võrreldes 
möödaniku suundumustega ja vajadus 
energiataristute prioriteete kiiresti 
rakendada nõuavad eelkõige piiriüleste 
energiataristute õigusliku reguleerimise ja 
finantseerimise uut käsitlust.

(11) Hinnanguliselt ulatub 2020. aastani 
üleeuroopaliste elektri ja gaasi 
ülekandetaristutesse investeerimise vajadus 
umbes 200 miljardi euroni. Investeeringute 
mahu märkimisväärne kasv taastuvate 
energiaallikate kiirema ja ulatuslikuma 
väljaarendamise ning liidu eesmärkide –
saavutada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine 20% võrra, parandada 
energiatõhusust 20% võrra ja tõsta 
taastuvenergia osa energiatarbimises 
20%-le – täitmise kaudu võrreldes 
möödaniku suundumustega ja vajadus 
energiataristute prioriteete kiiresti 
rakendada nõuavad eelkõige piiriüleste 
energiataristute õigusliku reguleerimise ja 
finantseerimise uut käsitlust.

Or. de

Muudatusettepanek 136
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Hinnanguliselt ulatub 2020. aastani 
üleeuroopaliste elektri ja gaasi 
ülekandetaristutesse investeerimise vajadus 
umbes 200 miljardi euroni. Investeeringute 
mahu märkimisväärne kasv võrreldes 
möödaniku suundumustega ja vajadus 
energiataristute prioriteete kiiresti 
rakendada nõuavad eelkõige piiriüleste 
energiataristute õigusliku reguleerimise ja 
finantseerimise uut käsitlust.

(11) Hinnanguliselt ulatub 2020. aastani 
üleeuroopaliste elektri ja gaasi 
ülekandetaristutesse investeerimise vajadus 
umbes 200 miljardi euroni. Investeeringute 
mahu märkimisväärne kasv võrreldes 
möödaniku suundumustega ja vajadus 
energiataristute prioriteete kiiresti 
rakendada, eelkõige finantsraskuste ajal,
nõuavad eelkõige piiriüleste 
energiataristute õigusliku reguleerimise ja 
finantseerimise uut käsitlust.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) 2011. aasta juunis toimunud 
energeetikanõukogule esitatud aruandes 
(SEC(2011) 755) on komisjon hinnanud 
Euroopa tähtsusega energiataristutesse 
kuni 2020. aastani tehtavate 
investeeringute koguvajadust umbes 200 
miljardile eurole, millest jaotatakse umbes 
140 miljardit eurot kõrgepinge 
ülekandesüsteemidele nii maal kui ka 
avameres, salvestamisele ja nutivõrkude 
rakendustele ülekande- ja jaotustasandil 
ning umbes 70 miljardit eurot gaasi 
kõrgsurve ülekandetorustikule. See 
investeeringute erisus peaks selgelt 
kajastuma, eraldades Euroopa 
Ühendamise Rahastus olemasolevast 
elektriinfrastruktuuri eelarvest vähemalt 
kask kolmandikku elektrile.

Or. en
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Selgitus

Komisjon on selgelt määratlenud, et suur osa vajaminevatest investeeringutest on 
investeeringud elektritaristusse – nii ülekande- kui ka jaotustasandil. See peaks piisavalt 
kajastuma ka rahastamiskõlblikkuse määramisel käesoleva määruse suunistes.

Muudatusettepanek 138
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek

(11 a) Komisjon hindas juunis 2011 
investeerimisvajadust umbes 200 
miljardile eurole, millest umbes 140 
miljardit eurot on mõeldud 
elektriinvesteeringuteks ning umbes 70 
miljardit gaasiinvesteeringuteks. 
Rahastamise jaotus rahastamiskõlblikele 
projektidele peaks olema vastavuses 
nende investeerimisvajadustega. Seda 
meeles pidades peaks vähemalt kaks 
kolmandikku finantstoetustest olema 
reserveeritud elektriprojektidele.

Or. nl

Muudatusettepanek 139
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Arvestades, et energiaallikate uus 
jaotus muutub üha keerukamaks, kuna 
lühikese aja jooksul on oluliselt 
suurenenud panus mitmetest taastuvatest 
energiaallikatest, on kasvanud ka oht, et 
mitmetest allikatest sõltuvates võrkudes 
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puudub koordineerimine ning võivad 
esineda koguni elektrikatkestused ja 
taastuvenergia piiramine. Õppides USA 
föderaalse energeetika 
regulatiivkomisjoni kogemustest, võiks 
elektri- ja gaasisüsteemide tihe 
koordineerimine teabe kogumiseks 
reaalajas toimuva piiriülese kaubanduse 
kohta nii piirkondlikul kui ka ELi 
tasandil saada riiklikele reguleerivatele 
asutustele, ülekandesüsteemi halduritele, 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametile ja komisjonile 
oluliseks vahendiks, andes teavet, mis on 
vajalik infrastruktuurivõrgustike 
planeerimiseks ning efektiivseks 
käitamiseks. Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööamet 
peaks esitama komisjonile ettepanekud, 
kuidas töötada välja ja rakendada 
Euroopa energiainfrastruktuuri 
asjakohast reaalajas tegevuse 
koordineerimist, mille käigus peaks 
komisjon konsulteerima kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Arvestades, et energiaallikate uus 
jaotus muutub üha keerukamaks, kuna 
lühikese aja jooksul on oluliselt 
suurenenud panus taastuvatest 
energiaallikatest, on kasvanud ka oht, et 
mitmetest allikatest sõltuvates võrkudes 
puudub koordineerimine ning võivad 
esineda koguni elektrikatkestused. 
Elektri- ja gaasisüsteemide tihe 
koordineerimine teabe kogumiseks 
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reaalajas toimuva piirülese kaubanduse 
kohta nii piirkondlikul kui ka ELi 
tasandil võiks saada riiklikele 
reguleerivatele asutustele, 
ülekandesüsteemi halduritele, 
koostööametile ja komisjonile oluliseks 
vahendiks, andes teavet, mis on vajalik 
infrastruktuurivõrgustike planeerimiseks 
ning efektiivseks käitamiseks. Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
(ENTSO-E) ja maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik 
(ENTSO-G) peaksid esitama komisjonile 
ettepanekuid, kuidas töötada välja ja 
rakendada Euroopa 
energiainfrastruktuuri asjakohast 
reaalajas tegevuse koordineerimist.

Or. en

Selgitus

Ülekandesüsteemi halduri ja põhivõrguettevõtja tegevuse koordineerimise korral reaalajas 
peaksid liikmesriigid ning nende ülekandesüsteemi haldurid ja põhivõrguettevõtjad tagama 
õigusliku vastutuse varustuskindluse ja turvalise toimimise osas. Arvesse peab võtma 
ülekandesüsteemide käitamissüsteemide suurt erinevust. Lisaks on tungiv vajadus käsitleda 
liidu õigusaktides ülekandesüsteemi haldurite ja põhivõrguettevõtjate valitsemistava ning 
omandivormi.

Muudatusettepanek 141
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) ELi toimimise lepingu artiklis 194 
viidatud energiapoliitikat juhtiva 
solidaarsuspõhimõtte järgimiseks peaks 
elektri-, gaasi- ja naftaülekande taristute 
ning CO2 transpordi- ja salvestusrajatiste 
valdkondadega seotud projektide 
esmatähtsaks seadmisel ja rakendamisel 
arvesse võtma kõigi Euroopa Liidu 
piirkondade tasakaalustatud arengut.
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Or. en

Muudatusettepanek 142
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Tunnistab Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööameti 
olulist rolli käesoleva õigusaktiga 
edendatavate taristuarenduste 
üleeuroopalise vaatenurga tagamisel. 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametile peaks selle 
olulise ülesande täitmiseks eraldama 
piisavalt vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon on pärast tihedaid arutelusid 
kõikide liikmesriikide ja sidusrühmadega 
kindlaks määranud 12 strateegilist 
üleeuroopalise energiataristu prioriteeti, 
mille rakendamine 2020. aastaks on liidu 
energia- ja kliimapoliitika eesmärkide 
saavutamiseks möödapääsmatu. Nimetatud 
prioriteedid hõlmavad eri geograafilisi 
piirkondi või valdkondi järgmistel aladel: 
elektri ülekanne ja salvestamine, gaasi 
ülekanne ja hoiustamine, veeldatud või 
surumaagaasi taristu, CO2 transport ning 

(14) Komisjon on pärast tihedaid arutelusid 
kõikide liikmesriikide ja sidusrühmadega 
kindlaks määranud 12 strateegilist 
üleeuroopalise energiataristu prioriteeti, 
mille rakendamine 2020. aastaks on liidu 
energia- ja kliimapoliitika eesmärkide 
saavutamiseks möödapääsmatu. Nimetatud 
prioriteedid hõlmavad eri geograafilisi 
piirkondi või valdkondi järgmistel aladel: 
elektri ülekanne ja salvestamine, gaasi 
ülekanne ja hoiustamine, veeldatud või 
surumaagaasi taristu ning naftataristu.
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naftataristu.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Energia salvestuskohtadel ning 
veeldatud ja surumaagaasi rajatistel on 
üleeuroopalises energiataristus eriline 
tähtsus varustuse tagamisel ja salvestatud 
energia jaotusel. Niisuguste energia 
salvestuskohtade kiire väljaarendamine 
on seega toimiva võrgutaristu oluline osa.
Pumpelektrijaamade või energia 
salvestuskohtade loomise ja käitamise 
konkurentsi ei tohi takistada võrgutasud, 
mis võrdustavad need rajatised 
lõpptarbijatega.

Or. de

Muudatusettepanek 145
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Hoolimata liidu jõupingutustest 
kiirendada süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise arendamist, ei ole õigustatud 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise, 
transpordi ja säilitamistaristutele 
eraldiseisvate toetuste eraldamine, 
arvestades, et enne 2020. aastat ei ehitata 
kommertseesmärgil ühtegi 
süsinikdioksiidi säilitamise või 
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kogumisega seotud tehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 146
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, põhinema ühistel, 
läbipaistvatel ja objektiivsetel 
kriteeriumidel. Elektri- ja gaasitaristu 
projektid, mille kohta ettepanekud 
tehakse, peaksid olema osa võrkude 
viimastest olemasolevatest 
kümneaastastest arengukavadest. 
Eelkõige tuleks kõnealustes kavades 
arvesse võtta Euroopa Ülemkogu 
4. veebruari järeldusi seoses äärealade 
energiaturgude integreerimise 
vajadusega.

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, põhinema ühistel, 
läbipaistvatel ja objektiivsetel 
kriteeriumidel.

Or. en

Selgitus

Kümneaastase võrgu arengukava menetlus on avatud ja paindlik, selleks et liita piirkondlike 
rühmade poolt välja pakutud ühishuviprojekte.

Muudatusettepanek 147
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, põhinema ühistel, 
läbipaistvatel ja objektiivsetel 
kriteeriumidel. Elektri- ja gaasitaristu 
projektid, mille kohta ettepanekud 
tehakse, peaksid olema osa võrkude 
viimastest olemasolevatest 
kümneaastastest arengukavadest. 
Eelkõige tuleks kõnealustes kavades 
arvesse võtta Euroopa Ülemkogu 4. 
veebruari järeldusi seoses äärealade 
energiaturgude integreerimise vajadusega.

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust pikaajaliste kliima- ja
energiapoliitikaeesmärkide täitmisesse, 
põhinema ühistel, läbipaistvatel ja 
objektiivsetel kriteeriumidel, samal ajal 
arvestades Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 
järeldusi seoses äärealade energiaturgude 
integreerimise vajadusega.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, põhinema ühistel, 
läbipaistvatel ja objektiivsetel 
kriteeriumidel. Elektri- ja gaasitaristu 
projektid, mille kohta ettepanekud 
tehakse, peaksid olema osa võrkude 
viimastest olemasolevatest 
kümneaastastest arengukavadest. 
Eelkõige tuleks kõnealustes kavades
arvesse võtta Euroopa Ülemkogu 
4. veebruari järeldusi seoses äärealade 
energiaturgude integreerimise vajadusega.

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, põhinema ühistel, 
läbipaistvatel ja objektiivsetel 
kriteeriumidel. Eelkõige tuleks 
kavandatavates elektri- ja gaasitaristu 
projektides arvesse võtta Euroopa 
Ülemkogu 4. veebruari järeldusi seoses 
äärealade energiaturgude integreerimise 
vajadusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Graham Watson, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, põhinema ühistel, 
läbipaistvatel ja objektiivsetel 
kriteeriumidel. Elektri- ja gaasitaristu 
projektid, mille kohta ettepanekud tehakse, 
peaksid olema osa võrkude viimastest 
olemasolevatest kümneaastastest 
arengukavadest. Eelkõige tuleks 
kõnealustes kavades arvesse võtta Euroopa 
Ülemkogu 4. veebruari järeldusi seoses 
äärealade energiaturgude integreerimise 
vajadusega.

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, põhinema ühistel, 
läbipaistvatel ja objektiivsetel 
kriteeriumidel. Elektri- ja gaasitaristu 
projektid, mille kohta ettepanekud tehakse, 
peaksid olema osa võrkude viimastest 
olemasolevatest kümneaastastest 
arengukavadest. Eelkõige tuleks 
kõnealustes kavades arvesse võtta Euroopa 
Ülemkogu 4. veebruari järeldusi seoses 
äärealade energiaturgude integreerimise 
vajadusega ning edendada investeeringuid 
taastuvatesse energiaallikatesse ning 
ohututesse ja säästvatesse, vähese CO2-
heitega tehnoloogiatesse.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, põhinema ühistel, 
läbipaistvatel ja objektiivsetel 
kriteeriumidel. Elektri- ja gaasitaristu 
projektid, mille kohta ettepanekud tehakse, 
peaksid olema osa võrkude viimastest 
olemasolevatest kümneaastastest 
arengukavadest. Eelkõige tuleks 

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust kliima- ja 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisesse, 
põhinema ühistel, läbipaistvatel ja 
objektiivsetel kriteeriumidel. Elektri- ja 
gaasitaristu projektid, mille kohta 
ettepanekud tehakse, peaksid olema osa 
võrkude viimastest olemasolevatest 
kümneaastastest arengukavadest. Eelkõige 
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kõnealustes kavades arvesse võtta Euroopa 
Ülemkogu 4. veebruari järeldusi seoses 
äärealade energiaturgude integreerimise 
vajadusega.

tuleks kõnealustes kavades arvesse võtta 
Euroopa Ülemkogu 4. veebruari järeldusi 
seoses äärealade energiaturgude 
integreerimise vajadusega.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 172 nõuetele vastamiseks tuleks 
asutada piirkondlikud rühmad, kes teeksid 
ühishuviprojektide kohta ettepanekuid, 
mille kiidaksid heaks liikmesriigid. Laiema 
konsensuse saavutamiseks tuleks rühmadel 
teha tihedat koostööd liikmesriikide, nende 
reguleerivate asutuste, projektiedendajate 
ja asjakohaste sidusrühmadega. Koostöö 
peaks võimalikult palju rajanema riikide 
reguleerivate asutuste, 
põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemi 
haldurite ning muude, liikmesriikide ja 
komisjoni asutatud struktuuride 
olemasolevatel regionaalkoostöövormidel.

(16) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 172 nõuetele vastamiseks tuleks 
asutada piirkondlikud rühmad, kes teeksid 
ühishuviprojektide kohta ettepanekuid, 
mille kiidaksid heaks liikmesriigid. Laiema 
konsensuse saavutamiseks tuleks rühmadel 
teha tihedat koostööd liikmesriikide, nende 
reguleerivate asutuste, projektiedendajate 
ja asjakohaste sidusrühmadega. Koostöö 
peaks võimalikult palju tuginema 
olemasolevatele 
regionaalkoostöövormidele.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly, Maria Da 
Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 172 nõuetele vastamiseks tuleks 

(16) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 172 nõuetele vastamiseks tuleks 
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asutada piirkondlikud rühmad, kes teeksid 
ühishuviprojektide kohta ettepanekuid, 
mille kiidaksid heaks liikmesriigid. Laiema 
konsensuse saavutamiseks tuleks rühmadel 
teha tihedat koostööd liikmesriikide, nende 
reguleerivate asutuste, projektiedendajate 
ja asjakohaste sidusrühmadega. Koostöö 
peaks võimalikult palju rajanema riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
ja ülekandesüsteemi haldurite ning muude, 
liikmesriikide ja komisjoni asutatud 
struktuuride olemasolevatel 
regionaalkoostöövormidel.

asutada piirkondlikud rühmad, kes teeksid 
ühishuviprojektide kohta ettepanekuid, 
mille kiidaksid heaks liikmesriigid,
kahjustamata seejuures olemasolevaid 
piirkondlikke algatusi. Laiema konsensuse 
saavutamiseks tuleks rühmadel teha tihedat 
koostööd liikmesriikide, nende 
reguleerivate asutuste, projektiedendajate 
ja asjakohaste sidusrühmadega. Koostöö 
peaks võimalikult palju rajanema riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
ja ülekandesüsteemi haldurite ning muude, 
liikmesriikide ja komisjoni asutatud 
struktuuride olemasolevatel 
regionaalkoostöövormidel.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 172 nõuetele vastamiseks tuleks
asutada piirkondlikud rühmad, kes teeksid 
ühishuviprojektide kohta ettepanekuid, 
mille kiidaksid heaks liikmesriigid. Laiema 
konsensuse saavutamiseks tuleks rühmadel 
teha tihedat koostööd liikmesriikide, nende 
reguleerivate asutuste, projektiedendajate 
ja asjakohaste sidusrühmadega. Koostöö 
peaks võimalikult palju rajanema riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
ja ülekandesüsteemi haldurite ning muude, 
liikmesriikide ja komisjoni asutatud 
struktuuride olemasolevatel 
regionaalkoostöövormidel.

(16) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 172 nõuetele vastamiseks tuleks 
asutada piirkondlikud rühmad, kes teeksid 
ühishuviprojektide kohta ettepanekuid, 
mille kiidaksid heaks liikmesriigid. Laiema 
konsensuse saavutamiseks tuleks rühmadel 
teha tihedat koostööd liikmesriikide, nende 
reguleerivate asutuste, projektiedendajate 
ja asjakohaste sidusrühmadega. Koostöö 
peaks võimalikult palju tuginema riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
ja ülekandesüsteemi haldurite ning muude, 
liikmesriikide ja komisjoni asutatud 
struktuuride olemasolevatele 
regionaalkoostöövormidele.

Or. en
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Selgitus

Selgete kohustustega raamistiku tagamiseks peaksid piirkondlikud rühmad tuginema 
olemasolevate algatuste kogemustele, aga ei tohiks olla nendega ühendatud.

Muudatusettepanek 154
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liidu ühishuviprojektide loendis 
tuleks piirduda projektidega, mis aitavad 
kõige rohkem kaasa strateegiliste 
energiataristu esmatähtsate koridoride ja 
alade rakendamisele. Seetõttu on vajalik, et 
loendi kohta võtaks otsuseid vastu 
komisjon, kes samal ajal austab
liikmesriikide õigust heaks kiita nende 
territooriumiga seotud ühishuviprojekte.
Lisatud mõjuhinnanguga läbiviidud 
analüüsi kohaselt on selliseid projekte
hinnanguliselt umbes 100 projekti elektri-
ja 50 gaasisektoris.

(17) Liidu ühishuviprojektide loendis 
tuleks piirduda projektidega, mis aitavad 
kõige rohkem kaasa strateegiliste 
energiataristu esmatähtsate koridoride ja 
alade rakendamisele. Seetõttu on vajalik, et 
loendi kohta võtaks otsuseid vastu 
komisjon, austades projektide valimisel 
läbipaistvuse ja objektiivsuse põhimõtet. 
Liikmesriikide õigus kiita heaks nende 
territooriumiga seotud ühishuviprojekte on 
tagatud vastavalt aluslepingule. Juhul kui 
liikmesriigid keelduvad ühishuvi projektis 
oma territooriumil, peaks selline 
keeldumine olema nõuetekohaselt 
põhjendatud. Siiski peaks lõplik otsus 
jääma liikmesriikidele nende 
piirkondlikes rühmades. Lisatud 
mõjuhinnanguga läbiviidud analüüsi 
kohaselt on ühishuviprojekte
hinnanguliselt umbes 100 projekti elektri-
ja 50 gaasisektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liidu ühishuviprojektide loendis 
tuleks piirduda projektidega, mis aitavad 
kõige rohkem kaasa strateegiliste 
energiataristu esmatähtsate koridoride ja 
alade rakendamisele. Seetõttu on vajalik, et 
loendi kohta võtaks otsuseid vastu 
komisjon, kes samal ajal austab 
liikmesriikide õigust heaks kiita nende 
territooriumiga seotud ühishuviprojekte.
Lisatud mõjuhinnanguga läbiviidud 
analüüsi kohaselt on selliseid projekte 
hinnanguliselt umbes 100 projekti elektri-
ja 50 gaasisektoris.

(17) Liidu ühishuviprojektide loendis 
tuleks piirduda projektidega, mis aitavad 
kõige rohkem kaasa strateegiliste 
energiataristu esmatähtsate koridoride ja 
alade rakendamisele ning millel on 
märkimisväärne mõju liidu kliima- ja 
energiaalaste eesmärkide elluviimisele. 
Seetõttu on vajalik, et loendi kohta võtaks 
otsuseid vastu komisjon, kes samal ajal 
austab liikmesriikide õigust heaks kiita 
nende territooriumiga seotud 
ühishuviprojekte. Lisatud mõjuhinnanguga 
läbiviidud analüüsi kohaselt on selliseid 
projekte hinnanguliselt umbes 100 projekti 
elektri- ja 50 gaasisektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 156
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liidu ühishuviprojektide loendis 
tuleks piirduda projektidega, mis aitavad 
kõige rohkem kaasa strateegiliste 
energiataristu esmatähtsate koridoride ja 
alade rakendamisele. Seetõttu on vajalik, et 
loendi kohta võtaks otsuseid vastu 
komisjon, kes samal ajal austab
liikmesriikide õigust heaks kiita nende 
territooriumiga seotud ühishuviprojekte.
Lisatud mõjuhinnanguga läbiviidud 
analüüsi kohaselt on selliseid projekte 
hinnanguliselt umbes 100 projekti elektri-
ja 50 gaasisektoris.

(17) Liidu ühishuviprojektide loendis 
tuleks piirduda projektidega, mis aitavad 
kõige rohkem kaasa strateegiliste 
energiataristu esmatähtsate koridoride ja 
alade rakendamisele. Seetõttu on vajalik, et 
loendi kohta võtaks otsuseid vastu 
komisjon, võttes arvesse tasuvusanalüüsi 
tulemusi, samal ajal austades
liikmesriikide õigust heaks kiita nende 
territooriumiga seotud ühishuviprojekte.
Lisatud mõjuhinnanguga läbiviidud 
analüüsi kohaselt on selliseid projekte 
hinnanguliselt umbes 100 projekti elektri-
ja 50 gaasisektoris.

Or. en
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Muudatusettepanek 157
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Piirkondlikud rühmad peaksid 
samuti alati tuvastamisprotsessis arvesse 
võtma mis tahes projekti, mis täidab 
ühishuviprojekti kõlblikkuskriteeriumi 
ning mida ei ole lisatud kümneaastasesse 
võrgu arengukavasse.

Or. en

Selgitus

Sellistel projektidel võivad tekkida kõrgemad ja kunstlikult tekitatud finantsriskid selle tõttu, 
et need ei ole kaasatud kümneaastasesse võrgu arengukavasse ning seetõttu langeb neile 
osaks ebaühtlane konkurents, mis viib turu moonutuseni, arvestades, et need oleksid 
energiataristu esmatähtsate koridoride rakendamisel ning käesolevas määruses sätestatud 
ELi energiaeesmärkide täitmisel asjakohased.

Muudatusettepanek 158
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ühishuviprojekte tuleks võimalikult 
kiiresti rakendada ning tähelepanelikult 
jälgida ja hinnata, hoides samas 
projektiedendajate halduskoormust 
võimalikult väiksena. Komisjon peaks 
teatavatesse raskustesse sattunud 
projektidele määrama Euroopa 
koordinaatorid.

(18) Ühishuviprojekte tuleks võimalikult 
kiiresti rakendada ning tähelepanelikult 
jälgida ja hinnata, hoides samas 
projektiedendajate halduskoormust 
võimalikult väiksena. Komisjon peaks 3-
aastase tähtaja ületanud või teatavatesse 
raskustesse sattunud projektidele määrama 
Euroopa koordinaatorid.

Or. en
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Muudatusettepanek 159
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ühishuviprojekte tuleks võimalikult 
kiiresti rakendada ning tähelepanelikult 
jälgida ja hinnata, hoides samas 
projektiedendajate halduskoormust 
võimalikult väiksena. Komisjon peaks 
teatavatesse raskustesse sattunud 
projektidele määrama Euroopa 
koordinaatorid.

(18) Ühishuviprojekte tuleks võimalikult 
kiiresti rakendada ning tähelepanelikult 
jälgida ja hinnata, hoides samas 
projektiedendajate halduskoormust 
võimalikult väiksena. Komisjon peaks 
kokkuleppel asjassepuutuvate 
liikmesriikidega teatavatesse raskustesse 
sattunud projektidele määrama Euroopa 
koordinaatorid.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Pädevad 
asutused käsitavad ühishuviprojekte 
avalikku huvisse kuuluvatena. Tuleks 
anda load kahjuliku keskkonnamõjuga 
projektidele, mille suhtes on ülekaalukas 
avalik huvi, kui kõik direktiividega 
92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Pädevad 
asutused käsitavad ühishuviprojekte 
avalikkuse huvides olevate projektidena. 
Peaks rõhutama vajadust määrata 
vastavalt tähtsuse järjekorrale ja 
kulutõhususe huvides kindlaks, kus saaks
taristud energiatõhusate 
poliitikasuundade kaudu miinimumini 
viia, kus saaks olemasolevat riigisisest ja 
piiriülest taristut uuendada või 
ajakohastada ning kus on vaja uut taristut 
ja saaks selle rajada olemasoleva energia-
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või transporditaristu juurde.

Or. en

Selgitus

Ülearune: viitab kehtivatele ja üldtuntud õigusaktidele ning faktile, et liikmesriigid peavad 
sellele vastama. Viidates avalikkuse huvile, peaks rõhutama ka kulutõhusate meetmete 
võimalikkust ning sidusat energiapoliitikat.

Muudatusettepanek 161
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Pädevad 
asutused käsitavad ühishuviprojekte 
avalikku huvisse kuuluvatena. Tuleks anda 
load kahjuliku keskkonnamõjuga 
projektidele, mille suhtes on ülekaalukas 
avalik huvi, kui kõik direktiividega 
92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Piirkondlikke 
või riiklikke projekte võib samuti 
menetleda samasuguses eelisseisundis, 
kui seeläbi tagatakse taastuvenergia 
integreerimine ja konkurents. See hõlmab 
ka projekte väljaspool ELi asuvate 
kolmandate riikidega (nt Šveitsiga).
Pädevad asutused käsitavad 
ühishuviprojekte avalikku huvisse 
kuuluvatena. Tuleks anda load kahjuliku 
keskkonnamõjuga projektidele, mille 
suhtes on ülekaalukas avalik huvi, kui kõik 
direktiividega 92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ 
sätestatud tingimused on täidetud.

Or. de

Muudatusettepanek 162
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Pädevad 
asutused käsitavad ühishuviprojekte 
avalikku huvisse kuuluvatena. Tuleks anda 
load kahjuliku keskkonnamõjuga 
projektidele, mille suhtes on ülekaalukas 
avalik huvi, kui kõik direktiividega 
92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Pädevad 
asutused käsitavad ühishuviprojekte 
avalikku huvisse kuuluvatena. Tuleks anda 
load kahjuliku keskkonnamõjuga 
projektidele, mille suhtes on ülekaalukas 
avalik huvi, kui kõik direktiividega 
92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

Lisaks julgustatakse liikmesriike 
kohaldama ühishuviprojektide ning 
riikliku huviga projektide puhul 
haldusmenetluse sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Pädevad 
asutused käsitavad ühishuviprojekte 
avalikku huvisse kuuluvatena. Tuleks anda 
load kahjuliku keskkonnamõjuga 
projektidele, mille suhtes on ülekaalukas 
avalik huvi, kui kõik direktiividega 
92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Pädevad 
asutused käsitavad ühishuviprojekte 
avalikku huvisse kuuluvatena. Tuleks anda 
load selge kahjuliku keskkonnamõjuga 
projektidele, mille suhtes on ülekaalukas 
avalik huvi, kui kõik direktiividega 
92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Teresa Riera Madurell
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ühe siseriikliku pädeva asutuse 
loomine, mis integreeriks või 
koordineeriks kõiki loamenetlusi 
(universaalteenistus) peaks vähendama 
keerukust, suurendama tõhusust ja 
läbipaistvust ning aitama tihendada 
liikmesriikide koostööd.

(21) Ühe siseriikliku pädeva asutuse 
loomine, mis integreeriks kõiki 
loamenetlusi (universaalteenistus) peaks 
vähendama keerukust, suurendama 
tõhusust ja läbipaistvust ning aitama 
tihendada liikmesriikide koostööd.

Or. en

Selgitus

Uue taristu rakendamisega seotud ajalimiit on seotud litsentside ja lubade väljaandmise 
faasiga, mis on arendaja ja ettevõtja kontrolli alt väljas. Menetlus muutub keerukamaks, kui 
selle valdkonna pädevused on jaotunud erinevate haldusasutuste vahel, sealhulgas 
piirkondlike ja kohalike asutuste vahel. Integreeritud süsteem kiirendaks protsessi veelgi, 
arvestades, et koordineeritud süsteem on ainult poolik lahendus, aga ei lahenda probleemi.

Muudatusettepanek 165
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ühe siseriikliku pädeva asutuse 
loomine, mis integreeriks või 
koordineeriks kõiki loamenetlusi 
(universaalteenistus) peaks vähendama 
keerukust, suurendama tõhusust ja 
läbipaistvust ning aitama tihendada 
liikmesriikide koostööd.

(21) Ühe siseriikliku pädeva asutuse 
loomine, mis integreeriks kõiki 
loamenetlusi (universaalteenistus) peaks 
vähendama keerukust, suurendama 
tõhusust ja läbipaistvust ning aitama 
tihendada liikmesriikide koostööd.

Or. en

Selgitus

Uue taristu rakendamisega seotud ajalimiit on seotud litsentside ja lubade väljaandmise 
faasiga, mis on arendaja ja ettevõtja kontrolli alt väljas. Kaitstes asjakohaseid õiguslikke 
garantiisid, peaks Euroopa Liidu institutsioonidel olema võimalik kehtestada üks ja tõhus 
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menetlus, millel on üks koordinaator ja ranged tähtajad kaasatud haldusasutustele. 

Muudatusettepanek 166
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Lisaks julgustatakse liikmesriike 
kohaldama ühishuviprojektide loa 
väljastamise menetluse sätteid vajaduse
korral ka teiste projektide puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Lisaks julgustatakse liikmesriike 
kohaldama ühishuviprojektide loa 
väljastamise menetluse sätteid ka riikliku 
huviga projektide puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Energiataristute arendamise (24) Energiataristute arendamise 
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hädavajadust silmas pidades peab 
loamenetluste lihtsustamisega kaasnema 
kindlaksmääratud tähtaeg, mille jooksul 
peavad asjaomased pädevad asutused 
võtma vastu otsuse projekti ehitustööde 
kohta. Nimetatud ajaline piirang peaks 
stimuleerima menetluste tõhusamat 
määratlemist ja läbiviimist ega tohiks 
mingil juhul kaasa tuua järeleandmisi 
keskkonnakaitse ja üldsuse osalemise 
rangete normide osas.

hädavajadust silmas pidades peab 
loamenetluste lihtsustamisega kaasnema 
kindlaksmääratud tähtaeg, mille jooksul 
peavad asjaomased pädevad asutused 
võtma vastu otsuse projekti ehitustööde 
kohta. Nimetatud ajaline piirang peaks 
stimuleerima menetluste tõhusamat 
määratlemist ja läbiviimist ega tohiks 
mingil juhul kaasa tuua järeleandmisi 
keskkonnakaitse ja üldsuse osalemise 
rangete normide osas. Vastupidi, see peaks 
edendama õigeaegset ja sidusat 
keskkonnaalaste probleemide tuvastamist 
ja hindamist, avatud lähenemisviisi 
olemasolevatele tehnilistele võimalustele 
ning varajast avalikkuse kaasamist.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Arvestades riski, et paljud 
taristuprojektid ei täida kavandatud 
käikuandmise tähtaega pikkade 
heakskiitmismenetluste tõttu, peab 
projektiedendaja arvesse võtma 
tehnoloogianeutraalset lähenemisviisi loa 
andmise menetluse algusest, eriti 
arvestades II lisas lõikes 1a loetletud kõiki 
tehnoloogia-alaseid võimalusi või nende 
kombinatsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesolevat määrust ja eelkõige 
loamenetlust, üldsuse osalemist ja 
ühishuviprojektide rakendamist käsitlevaid 
sätteid tuleks kohaldada, ilma et see piiraks 
rahvusvaheliste ja liidu õigusaktide ning 
sealhulgas keskkonna ja inimtervise kaitset 
käsitlevate sätete ning ühise kalandus- ja 
merenduspoliitika raames vastu võetud 
sätete kohaldamist.

(25) Käesolevat määrust ja eelkõige 
loamenetlust, üldsuse osalemist ja 
ühishuviprojektide rakendamist käsitlevaid 
sätteid tuleks kohaldada, ilma et see piiraks 
ettevaatusprintsiipi, rahvusvaheliste ja 
liidu õigusaktide ning sealhulgas 
keskkonna ja inimtervise kaitset käsitlevate 
sätete ning ühise kalandus- ja 
merenduspoliitika raames vastu võetud 
sätete kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kulude asjakohast jaotamist käsitleva 
arutelu aluseks peaks olema taristuprojekti 
kulude ja tulude hindamine, mis tehakse 
kogu energiasüsteemi hõlmava analüüsi 
jaoks ühtlustatud metoodika põhjal ja 
toimub kümneaastaste võrgu arengukavade 
raames, mille Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E) 
ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustik (ENTSO-G) on ette 
valmistanud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 714/2009 
võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta 
piiriüleses elektrikaubanduses27 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 715/2009 
maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta28 ning mille 

(26) Kulude asjakohast jaotamist käsitleva 
arutelu aluseks peaks olema taristuprojekti 
kulude ja tulude hindamine, mis tehakse 
pikaajalise kogu energiasüsteemi hõlmava 
analüüsi jaoks ühtlustatud metoodika 
põhjal, kooskõlas direktiivi 2009/28/EÜ 
eesmärkidega, teiste asjakohaste liidu 
õigusaktidega ja komisjoni tegevuskavas 
sätestatud ELi 2050. aasta eesmärkidega
ja toimub kümneaastaste võrgu 
arengukavade raames, mille Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
(ENTSO-E) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik 
(ENTSO-G) on ette valmistanud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrusega (EÜ) nr 714/2009 
võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta 
piiriüleses elektrikaubanduses27 ja Euroopa 
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Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet on läbi vaadanud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrusega (EÜ) nr 713/2009, 
millega luuakse Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööamet.

Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 715/2009 
maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta28 ning mille 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet on läbi vaadanud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrusega (EÜ) nr 713/2009, 
millega luuakse Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööamet.

Or. en

Muudatusettepanek 172
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kulude asjakohast jaotamist käsitleva 
arutelu aluseks peaks olema taristuprojekti 
kulude ja tulude hindamine, mis tehakse 
kogu energiasüsteemi hõlmava analüüsi 
jaoks ühtlustatud metoodika põhjal ja 
toimub kümneaastaste võrgu 
arengukavade raames, mille Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
(ENTSO-E) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik 
(ENTSO-G) on ette valmistanud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrusega (EÜ) nr 714/2009 
võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta 
piiriüleses elektrikaubanduses27 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 715/2009 
maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta28 ning mille 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet on läbi vaadanud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrusega (EÜ) nr 713/2009, 
millega luuakse Energeetikasektorit 

(26) Kulude asjakohast jaotamist käsitleva 
arutelu aluseks peaks olema taristuprojekti 
kulude ja tulude hindamine, mis tehakse 
kogu energiasüsteemi hõlmava analüüsi 
jaoks ühtlustatud metoodika põhjal, mille 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik (ENTSO-E) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik 
(ENTSO-G) on ette valmistanud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrusega (EÜ) nr 714/2009 
võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta 
piiriüleses elektrikaubanduses27 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 715/2009 
maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta28 ning mille 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet on läbi vaadanud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrusega (EÜ) nr 713/2009, 
millega luuakse Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööamet.
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Reguleerivate Asutuste Koostööamet.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Üha enam integreeritud energia 
siseturul on vaja selgeid ja läbipaistvaid 
eeskirju kulude riikidevaheliseks 
jaotamiseks, et kiirendada piiriülesesse 
taristusse investeerimist. 4. veebruari 2011. 
aasta Euroopa Ülemkogu tuletas meelde, 
kui tähtis on edendada võrkudesse 
investeerimist soodustavat reguleerivat 
raamistikku, millega kehtestatakse 
rahastamisvajadusega kooskõlas olevad 
tasud ning piiriüleste investeeringute 
kulude asjakohane jaotamine, suurendades 
konkurentsi ja konkurentsivõimet, eelkõige 
seoses Euroopa tööstusega, ning võttes 
arvesse mõju tarbijatele.

(27) Üha enam integreeritud energia 
siseturul on vaja selgeid ja läbipaistvaid 
eeskirju kulude riikidevaheliseks 
jaotamiseks, et kiirendada piiriülesesse 
taristusse investeerimist. 4. veebruari 2011. 
aasta Euroopa Ülemkogu tuletas meelde, 
kui tähtis on edendada võrkudesse 
investeerimist soodustavat reguleerivat 
raamistikku, millega kehtestatakse 
rahastamisvajadusega kooskõlas olevad 
tasud ning piiriüleste investeeringute 
kulude asjakohane jaotamine, suurendades 
konkurentsi ja konkurentsivõimet, eelkõige 
seoses Euroopa tööstusega, ning võttes 
arvesse mõju tarbijatele. Seoses sellega 
peaks vajaduse korral läbi viima 
projektiedendajatevahelisi 
investeerimiskulude võrdlusuuringuid 
liikmesriikide vahel, et selgitada kulude 
tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Arvestades, et käesoleva määruse 
eesmärgiks on üles ehitada kõrge 
konkurentsivõimega ühtne energiaturg, 
peavad ühishuviprojektid aitama 
saavutada liidu ühise energiapoliitika 
eesmärke ning esmajärjekorras välja 
kujundada energia siseturgu ning tagada 
tarnekindlus, pöörates kohast tähelepanu 
turu moonutamise vältimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Piiriülese mõjuga maagaasi 
ülekande projektide puhul peaksid 
liikmesriigid kaaluma asjakohase üksuse 
määramist, millel oleksid pikaajalised 
võimsuse reserveerimise kohustused teises 
liikmesriigis, eesmärgiga teostada 
piiriülest kulude jaotamist projektist 
kasusaajate vahel. Sellist võimsust peaks 
pakkuma turule.

Or. en

Selgitus

Taristukulud peaksid olema peamiselt tagatud pikaajaliste võimsuslepingutega ja/või
liikmesriikide või reguleerivate asutuste kohustustega. Piiriülene kulude jaotus peaks 
keskenduma süsteemi kasutajate kulude kandmisele pikaajaliste võimsuse reserveerimiste 
kaudu, selliseid kohustusi võivad kanda ka mitte-turuosalised, nagu liikmesriigid või sel 
eesmärgil liikmesriikide poolt asutatud üksused. 
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Muudatusettepanek 176
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Piiriülese mõjuga maagaasi 
ülekande projektide puhul peaksid 
liikmesriigid kaaluma asjakohase üksuse 
määramist, millel oleksid pikaajalised 
võimsuse reserveerimise kohustused teises 
liikmesriigis, eesmärgiga teostada 
piiriülest kulude jaotamist projektist 
kasusaajate vahel. Sellist võimsust peaks 
pakkuma turule.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek

(28 a) Turu tõhus toimimine on olulise 
tähtsusega, selleks et meelitada ligi 
piisavalt investoreid ning et suuremat osa 
investeerimiskuludest rahastaks turg. 
Siiski ei ole mõningatel juhtudel 
turumehhanismid piisavad kavandatud 
tulemuste saavutamiseks. See kehtib eriti 
võtmeprojektide rahastamise korral, mis 
lühiajaliselt ei paku turule huvi, aga mille 
arendamine on siiski vajalik, selleks et 
saavutada kavandatud energiataristu 
eesmärgid. Seetõttu on olulise tähtsusega, 
et avalik sektor annaks vajaliku rahalise 
toetuse sellistele projektidele, võttes 
kasutusele innovatsioonile suunatud 
rahastamisvahendid. 

Or. nl



AM\898891ET.doc 41/91 PE487.726v01-00

ET

Muudatusettepanek 178
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas30 on näidatud, et 
erasektori vahendite kasutamine liidu 
olulise rahalise toetuse kaudu toob 
lisandväärtust ja võimaldab rakendada 
Euroopa tähtsusega projekte. 4. veebruari 
2011. aasta Euroopa Ülemkogu tunnistas, 
et mõned energiataristuprojektid võivad 
vajada erasektori rahastamise 
võimendamiseks siiski piiratud mahus 
avaliku sektori rahastamist. Majandus- ja 
rahanduskriisi ning eelarvepiirangute 
tingimustes tuleks järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus välja töötada 
sihtotstarbeline toetus, mida antakse 
toetuste ja finantsinstrumentide kaudu 
selleks, et energiataristu esmatähtsate 
koridoride ja alade rahastamiseks ligi 
tõmmata uusi investoreid, hoides samas 
liidu eelarvelist osalemist selles 
võimalikult väiksena.

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas30 on näidatud, et 
erasektori vahendite kasutamine liidu 
olulise rahalise toetuse kaudu toob 
lisandväärtust ja võimaldab rakendada 
Euroopa tähtsusega projekte. 4. veebruari 
2011. aasta Euroopa Ülemkogu tunnistas, 
et mõned energiataristuprojektid võivad 
vajada erasektori rahastamise 
võimendamiseks siiski piiratud mahus 
avaliku sektori rahastamist. Majandus- ja 
rahanduskriisi ning eelarvepiirangute 
tingimustes tuleks järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus välja töötada 
sihtotstarbeline toetus, mida antakse 
toetuste ja finantsinstrumentide kaudu 
selleks, et energiataristu esmatähtsate 
koridoride ja alade rahastamiseks ligi 
tõmmata uusi investoreid, hoides samas 
liidu eelarvelist osalemist selles 
võimalikult väiksena. Seejuures peaks 
kasutama taristuprojektide rahastamise 
projektivõlakirjade katseetapi kogemusi.

Or. de

Muudatusettepanek 179
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas30 on näidatud, et 

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas30 on näidatud, et 
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erasektori vahendite kasutamine liidu 
olulise rahalise toetuse kaudu toob 
lisandväärtust ja võimaldab rakendada 
Euroopa tähtsusega projekte. 4. veebruari 
2011. aasta Euroopa Ülemkogu tunnistas, 
et mõned energiataristuprojektid võivad 
vajada erasektori rahastamise 
võimendamiseks siiski piiratud mahus 
avaliku sektori rahastamist. Majandus- ja 
rahanduskriisi ning eelarvepiirangute 
tingimustes tuleks järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus välja töötada 
sihtotstarbeline toetus, mida antakse 
toetuste ja finantsinstrumentide kaudu 
selleks, et energiataristu esmatähtsate 
koridoride ja alade rahastamiseks ligi 
tõmmata uusi investoreid, hoides samas 
liidu eelarvelist osalemist selles 
võimalikult väiksena.

erasektori vahendite kasutamine liidu 
olulise rahalise toetuse kaudu toob 
lisandväärtust ja võimaldab rakendada 
Euroopa tähtsusega projekte. 4. veebruari 
2011. aasta Euroopa Ülemkogu tunnistas, 
et mõned energiataristuprojektid võivad 
vajada erasektori rahastamise 
võimendamiseks siiski piiratud mahus 
avaliku sektori rahastamist. Majandus- ja 
rahanduskriisi ning eelarvepiirangute 
tingimustes tuleks järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus välja töötada 
sihtotstarbeline toetus, mida antakse 
toetuste ja finantsinstrumentide kaudu koos 
stabiilse ja prognoositava reguleeriva 
raamistikuga selleks, et energiataristu 
esmatähtsate koridoride ja alade 
rahastamiseks ligi tõmmata uusi 
investoreid, hoides samas liidu eelarvelist 
osalemist selles võimalikult väiksena.

Or. en

Selgitus

Seatud eesmärkide saavutamiseks peaks peamine vahend olema mitte investeeringute 
toetamine, vaid kogu Euroopat hõlmava stabiilse, ühtlustatud ja etteaimatava raamistiku 
loomine, mis võimaldaks arendajatel ja investoritel nende investeeringute tegemiseks 
kapitaliturgudelt vahendeid saada nende ilma regulatiivset riski kandmata. Mida madalam on 
regulatiivne risk, seda madalam on investeerimiskulu.

Muudatusettepanek 180
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da 
Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas30 on näidatud, et 
erasektori vahendite kasutamine liidu 
olulise rahalise toetuse kaudu toob 
lisandväärtust ja võimaldab rakendada 
Euroopa tähtsusega projekte. 4. veebruari 

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas30 on näidatud, et 
erasektori vahendite kasutamine liidu 
olulise rahalise toetuse kaudu toob 
lisandväärtust ja võimaldab rakendada 
Euroopa tähtsusega projekte. 4. veebruari 
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2011. aasta Euroopa Ülemkogu tunnistas, 
et mõned energiataristuprojektid võivad 
vajada erasektori rahastamise 
võimendamiseks siiski piiratud mahus 
avaliku sektori rahastamist. Majandus- ja 
rahanduskriisi ning eelarvepiirangute 
tingimustes tuleks järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus välja töötada 
sihtotstarbeline toetus, mida antakse 
toetuste ja finantsinstrumentide kaudu 
selleks, et energiataristu esmatähtsate 
koridoride ja alade rahastamiseks ligi 
tõmmata uusi investoreid, hoides samas
liidu eelarvelist osalemist selles 
võimalikult väiksena.

2011. aasta Euroopa Ülemkogu tunnistas, 
et mõned energiataristuprojektid võivad 
vajada erasektori rahastamise 
võimendamiseks siiski piiratud mahus 
avaliku sektori rahastamist. Majandus- ja 
rahanduskriisi ning eelarvepiirangute 
tingimustes tuleks järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus välja töötada 
sihtotstarbeline toetus, mida antakse 
toetuste ja finantsinstrumentide kaudu koos 
stabiilse ja prognoositava reguleeriva 
raamistikuga selleks, et energiataristu 
esmatähtsate koridoride ja alade 
rahastamiseks ligi tõmmata uusi 
investoreid, hoides samas liidu eelarvelist 
osalemist selles võimalikult väiksena.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas30 on näidatud, et 
erasektori vahendite kasutamine liidu 
olulise rahalise toetuse kaudu toob 
lisandväärtust ja võimaldab rakendada 
Euroopa tähtsusega projekte. 4. veebruari 
2011. aasta Euroopa Ülemkogu tunnistas, 
et mõned energiataristuprojektid võivad 
vajada erasektori rahastamise 
võimendamiseks siiski piiratud mahus
avaliku sektori rahastamist. Majandus- ja 
rahanduskriisi ning eelarvepiirangute 
tingimustes tuleks järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus välja töötada 
sihtotstarbeline toetus, mida antakse 
toetuste ja finantsinstrumentide kaudu 
selleks, et energiataristu esmatähtsate 
koridoride ja alade rahastamiseks ligi 
tõmmata uusi investoreid, hoides samas 

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas30 on näidatud, et 
erasektori vahendite kasutamine liidu 
olulise rahalise toetuse kaudu toob 
lisandväärtust ja võimaldab rakendada 
Euroopa tähtsusega projekte. 4. veebruari 
2011. aasta Euroopa Ülemkogu tunnistas, 
et mõned energiataristuprojektid võivad 
vajada erasektori rahastamise 
võimendamiseks siiski piiratud mahus 
avaliku sektori rahastamist. Majandus- ja 
rahanduskriisi ning eelarvepiirangute 
tingimustes tuleks järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus välja töötada 
sihtotstarbeline toetus, mida antakse 
toetuste ja finantsinstrumentide kaudu 
selleks, et energiataristu esmatähtsate 
koridoride ja alade rahastamiseks ligi 
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liidu eelarvelist osalemist selles 
võimalikult väiksena.

tõmmata uusi investoreid.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Elektri, gaasi ja CO2 alased
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 
innovatiivsete finantsinstrumentide kujul. 
Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad. Niisugune rahaline abi peaks 
tagama vajaliku sünergia rahastamisega 
liidu muude valdkondade 
poliitikavahendite kaudu. Eelkõige 
rahastab Euroopa tähtsusega energiataristut 
Euroopa Ühendamise Rahastu, kohaliku 
või piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
arukaid võrke rahastatakse aga
struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad üksteist.

(30) Elektri- ja gaasialased
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 
innovatiivsete finantsinstrumentide kujul. 
Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad. Niisugune rahaline abi peaks 
tagama vajaliku sünergia rahastamisega 
liidu muude valdkondade 
poliitikavahendite kaudu. Eelkõige 
rahastab Euroopa tähtsusega energiataristut 
Euroopa Ühendamise Rahastu, lisaks 
sellele rahastatakse kohaliku või 
piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
arukaid võrke struktuurifondidest. Need 
kaks rahastamisallikat seega täiendavad 
üksteist.

Or. en

Selgitus

The investment needs for gas and electricity infrastructure are enormous up to 2020 and 
therefore do not justify priority and allocations to CCS transport infrastructure within this 
regulation. Due to the lack of economic and commercial viability of CCS by 2020 the 
regulation should focus on achieving the energy policy objectives. The Connecting Europe 
Facility has a specified objective of using cross-sectoral synergies between transport, energy 
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and ICT infrastructure, where smart grids is an obvious combination of the two latter. It is 
important to specify that funding of smart grids is not limited to the Structural Funds.

Muudatusettepanek 183
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Elektri, gaasi ja CO2 alased
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 
innovatiivsete finantsinstrumentide kujul. 
Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad. Niisugune rahaline abi peaks 
tagama vajaliku sünergia rahastamisega 
liidu muude valdkondade 
poliitikavahendite kaudu. Eelkõige 
rahastab Euroopa tähtsusega energiataristut 
Euroopa Ühendamise Rahastu, kohaliku 
või piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
arukaid võrke rahastatakse aga 
struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad üksteist.

(30) Elektri- ja gaasialased
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
sätestatud tingimustel töödeks kas toetuste 
või innovatiivsete finantsinstrumentide 
kujul. Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad. Niisugune rahaline abi peaks 
tagama vajaliku sünergia rahastamisega 
liidu muude valdkondade 
poliitikavahendite kaudu. Eelkõige 
rahastab Euroopa tähtsusega energiataristut 
Euroopa Ühendamise Rahastu, kohaliku 
või piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
arukaid võrke rahastatakse aga 
struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad üksteist.

Or. en

Selgitus

Energiasuunised peaksid kindlaks määrama ühishuviprojektid, mis peaksid olema täidetud 
2020. aastaks. Seetõttu on oluline, et suunised võetaks vastu niipea kui võimalik. Tingimused, 
millal ühishuviprojektid vastavad Euroopa Ühendamise Rahastu kohaselt liidu rahalise abi 
tingimustele, peaks kindlaks määrama Euroopa Ühendamise Rahastu siseselt. Sellega me 
parandaks olemasolevate ELi rahastamisvahendite jaotust pärast mitmeaastase 
finantsraamistiku lõppu ning Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu rahastatavate 
ühishuviprojektide rahastamist.
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Muudatusettepanek 184
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Elektri, gaasi ja CO2 alased
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 
innovatiivsete finantsinstrumentide kujul.
Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad. Niisugune rahaline abi peaks 
tagama vajaliku sünergia rahastamisega 
liidu muude valdkondade 
poliitikavahendite kaudu. Eelkõige 
rahastab Euroopa tähtsusega energiataristut 
Euroopa Ühendamise Rahastu, kohaliku 
või piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
nutivõrke rahastatakse aga 
struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad üksteist.

(30) Elektri- ja gaasialased 
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 
innovatiivsete finantsinstrumentide kujul.
Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad. Niisugune rahaline abi peaks 
tagama vajaliku sünergia rahastamisega 
liidu muude valdkondade 
poliitikavahendite kaudu. Eelkõige 
rahastab Euroopa tähtsusega energiataristut 
Euroopa Ühendamise Rahastu, kohaliku 
või piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
nutivõrke rahastatakse aga 
struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad üksteist.

Or. de

Muudatusettepanek 185
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Elektri, gaasi ja CO2 alased
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 

(30) Elektri-, gaasi-, nafta- ja CO2-alased
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 
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innovatiivsete finantsinstrumentide kujul. 
Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad. Niisugune rahaline abi peaks 
tagama vajaliku sünergia rahastamisega 
liidu muude valdkondade 
poliitikavahendite kaudu. Eelkõige 
rahastab Euroopa tähtsusega energiataristut 
Euroopa Ühendamise Rahastu, kohaliku 
või piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
arukaid võrke rahastatakse aga 
struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad üksteist.

innovatiivsete finantsinstrumentide kujul. 
Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad. Niisugune rahaline abi peaks 
tagama vajaliku sünergia rahastamisega 
liidu muude valdkondade 
poliitikavahendite kaudu. Eelkõige 
rahastab Euroopa tähtsusega energiataristut 
Euroopa Ühendamise Rahastu, kohaliku 
või piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
arukaid võrke rahastatakse aga 
struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad üksteist.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt üleeuroopaliste energiavõrkude 
arendamist ja koostalitlusvõimet ning 
selliste võrkudega ühendamist, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning 
seetõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmed kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

(32) Liikmesriikide suutmatus täita 2002. 
aasta märtsis Euroopa Ülemkogul 
sätestatud elektrivõrkudevahelist eesmärki 
on tõend selle kohta, et käesoleva määruse
eesmärki, nimelt üleeuroopaliste 
energiavõrkude arendamist ja 
koostalitlusvõimet ning selliste võrkudega 
ühendamist, ei suuda liikmesriigid piisavalt 
saavutada ning seetõttu on seda parem 
saavutada liidu tasandil, liit võib võtta
meetmed kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. en
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Muudatusettepanek 187
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva määrusega sätestatud 
suunised ning eelkõige selles tuvastatud 
ühishuviprojektid peavad järgima ühte või 
mitut järgmist energiapoliitika eesmärki:
(a) konkurentsivõime, edendades energia 
siseturu edasist integreerumist ning 
energiavõrkude piiriülest 
koostalitlusvõimet;
(b) liidu energiavarustuskindluse ning 
süsteemi vastupidavuse ja süsteemi 
toimimiskindluse parandamine;
(c) säästev areng ning keskkonnakaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kehtestatakse eeskirjad selliste 
ühishuviprojektide kindlaksmääramiseks, 
mis on vajalikud esmatähtsate koridoride ja 
alade rakendamiseks ja mis kuuluvad 
II lisas sätestatud elektri, gaasi, nafta ja 
CO2 energiataristukategooriatesse;

(a) kehtestatakse eeskirjad selliste 
ühishuviprojektide kindlaksmääramiseks, 
mis on vajalikud esmatähtsate koridoride ja 
alade rakendamiseks ja mis kuuluvad 
II lisas sätestatud elektri, gaasi ja nafta 
energiataristukategooriatesse;

Or. en

Muudatusettepanek 189
Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sätestatakse eeskirjad 
ühishuviprojektide kulude 
riikidevaheliseks jaotamiseks ja riskidega 
seotud stiimulite pakkumiseks;

(c) sätestatakse eeskirjad piiriülese mõjuga 
investeeringute võimaldamiseks ja 
esmatähtsate koridoride taristuprojektide 
stiimulite pakkumiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) määratakse tingimused, millal 
ühishuviprojektid [Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse Euroopa 
Ühendamise Rahastu loomise kohta] 
kohaselt vastavad liidu rahalise abi 
tingimustele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Energiasuunised peaksid kindlaks määrama ühishuviprojektid, mis peaksid olema täidetud 
2020. aastaks. Seetõttu on oluline, et suunised võetaks vastu niipea kui võimalik. Tingimused, 
millal ühishuviprojektid vastavad Euroopa Ühendamise Rahastu kohaselt liidu rahalise abi 
tingimustele, peaks kindlaks määrama Euroopa Ühendamise Rahastu siseselt. Sellega me 
parandaks olemasolevate ELi rahastamisvahendite jaotust pärast mitmeaastase 
finantsraamistiku lõppu ning Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu rahastatavate 
ühishuviprojektide rahastamist.

Muudatusettepanek 191
Adina-Ioana Vălean
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või CO2 või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi, ning 
mis asuvad Euroopa Liidus või ühendavad 
liitu ja üht või mitut kolmandat riiki;

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või salvestada 
elektrit või hoiustada gaasi, või veeldatud 
või surumaagaasi vastuvõtu, hoiustamise 
ja taasgaasistamise või dekompressiooni 
rajatised, ning mis asuvad Euroopa Liidus 
või ühendavad liitu;

Or. en

Selgitus

Gaasi energiataristu hõlmab veeldatud maagaasi terminale; kooskõla huvides II lisa artikliga 
1, peab seda arvesse võttes mõistet muutma.

Muudatusettepanek 192
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või CO2 või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi, ning 
mis asuvad Euroopa Liidus või ühendavad 
liitu ja üht või mitut kolmandat riiki;

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, või veeldatud gaasi vastuvõtu, 
taasgaasistamise ja dekompressiooni 
rajatised, transportida naftat või CO2 või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi või 
CO2, ning mis asuvad Euroopa Liidus või 
ühendavad liitu ja üht või mitut kolmandat 
riiki;

Or. en



AM\898891ET.doc 51/91 PE487.726v01-00

ET

Muudatusettepanek 193
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või CO2 või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi, ning 
mis asuvad Euroopa Liidus või ühendavad 
liitu ja üht või mitut kolmandat riiki;

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi või transportida naftat või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi, ning 
mis asuvad Euroopa Liidus või ühendavad 
liitu ja üht või mitut kolmandat riiki;

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 30 muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 194
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või CO2 või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi, ning 
mis asuvad Euroopa Liidus või ühendavad 
liitu ja üht või mitut kolmandat riiki;

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või salvestada 
elektrit või hoiustada gaasi, ning mis 
asuvad Euroopa Liidus või ühendavad liitu 
ja üht või mitut kolmandat riiki;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Gaston Franco
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Regulatsiooni ettepanek
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või CO2 või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi, ning 
mis asuvad Euroopa Liidus või ühendavad 
liitu ja üht või mitut kolmandat riiki;

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või CO2 või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi, 
nagu veeldatud maagaasi terminalid, ning 
mis asuvad Euroopa Liidus või ühendavad 
liitu ja üht või mitut kolmandat riiki;

Or. fr

Selgitus

Kogu energiainfratsruktuuri võrk peab kuuluma määruse kohaldamisalasse ja saama 
kasu üleeuroopalist huvi pakkuvast projektist. Veeldatud maagaasi terminalid võimaldavad 
eelkõige katta Euroopa Liidu kui terviku energiavarustuse paindlikkuse ja varustuskindluse 
vajadusi.

Muudatusettepanek 196
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või CO2 või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi, ning 
mis asuvad Euroopa Liidus või ühendavad 
liitu ja üht või mitut kolmandat riiki;

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida CO2 või salvestada 
elektrit või hoiustada gaasi, ning mis 
asuvad Euroopa Liidus või ühendavad liitu 
ja üht või mitut kolmandat riiki;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või CO2 või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi, ning 
mis asuvad Euroopa Liidus või ühendavad 
liitu ja üht või mitut kolmandat riiki;

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või salvestada 
elektrit või hoiustada gaasi, ning mis 
asuvad Euroopa Liidus või ühendavad liitu 
ja üht või mitut kolmandat riiki;

Or. de

Muudatusettepanek 198
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „tervikotsus” – pädeva asutuse võetud 
otsus anda luba ehitada projektiga seotud 
energiataristu või keelduda sellise loa 
andmisest, ilma et see piiraks omandile 
ligipääsu andmist käsitlevate edaspidiste 
otsuste võtmist ega neile järgnevat 
halduslikku või kohtulikku 
apellatsioonimenetlust;

2. „tervikotsus” – liikmesriigi asutuse 
võetud otsus või otsuste kogum, mis 
määrab, kas projektiedendajale antakse
luba ehitada projektiga seotud 
energiataristu või keeldutakse sellise loa 
andmisest, ilma et see piiraks omandile 
ligipääsu andmist käsitlevate edaspidiste 
otsuste võtmist, tegevuslubade andmist
ega neile järgnevat halduslikku või 
kohtulikku apellatsioonimenetlust;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. „kitsaskoht” – võrkudevahelise 
võimsuse vähesus kas taristu puudumise 
või piiratud füüsilise voolu või kõikuva 
süsteemihalduse tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhivõrguettevõtja või 
ülekandesüsteemi haldur või 
jaotusvõrguettevõtja või jaotussüsteemi 
haldur või muu ettevõtja või investor, kes 
töötab välja ühishuviprojekti; või

(a) põhivõrguettevõtja või 
ülekandesüsteemi haldur, välja arvatud 
pumpelektrijaama projektiga seoses, või 
jaotusvõrguettevõtja või jaotussüsteemi 
haldur või muu ettevõtja või investor, kes 
töötab välja ühishuviprojekti; või

Or. en

Muudatusettepanek 201
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhivõrguettevõtja või 
ülekandesüsteemi haldur või 
jaotusvõrguettevõtja või jaotussüsteemi 
haldur või muu ettevõtja või investor, kes 
töötab välja ühishuviprojekti; või

(a) põhivõrguettevõtja või 
ülekandesüsteemi haldur või 
jaotusvõrguettevõtja või jaotussüsteemi 
haldur või muu asjakohane osaleja või 
investor, kes töötab välja ühishuviprojekti;
või

Or. en
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Selgitus

On mõistlik soodustada mitme osaleja taristuprojektides osalemist, eriti nutivõrkude 
esmatähtsal alal, kus oluline osa on innovatiivsetel tehnoloogiatel ja teenustel.

Muudatusettepanek 202
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhul kui tegemist on mitme 
põhivõrguettevõtja või ülekandesüsteemi 
halduri või jaotusvõrguettevõtja või 
jaotussüsteemi halduri või muu ettevõtja
või investori või nende rühmadega, siis 
nendevahelise lepinguga määratud, 
kohaldatava siseriikliku õiguse kohane 
juriidilisest isikust üksus, kes suudab 
lepinguosaliste nimel võtta õiguslikke 
kohustusi ja finantskohustusi.

(b) juhul kui tegemist on mitme 
põhivõrguettevõtja või ülekandesüsteemi 
halduri või jaotusvõrguettevõtja või 
jaotussüsteemi halduri või muu asjakohase 
osaleja või investori või nende rühmadega, 
siis nendevahelise lepinguga määratud, 
kohaldatava siseriikliku õiguse kohane 
juriidilisest isikust üksus, kes suudab 
lepinguosaliste nimel võtta õiguslikke 
kohustusi ja finantskohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „piirkondlik rühm” – rühm, mis on 
moodustatud vastavalt I lisas määratletud 
esmatähtsatele koridoridele ning millesse 
võivad kuuluda potentsiaalselt 
väljavalitavate projektide edendajad, 
samuti komisjoni, koostööameti ja 
mõlema ENTSO esindajad, ning mille 
ülesanne on teha koostööd 
ühishuviprojektide valimise käigus ja 
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jälgida nende rakendamist; Iga 
üksikjuhtumi puhul võib rühm kutsuda 
teiste organisatsioonide esindajaid, kes 
esindavad tootjaid, tarbijaid või 
süsteemihaldureid.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „piirkondlik rühm” – rühm, mis on 
moodustatud vastavalt I lisas määratletud 
esmatähtsatele koridoridele ning millesse 
võivad kuuluda esindajad liikmesriikidest, 
riikide reguleerivatest asutustest, 
ülekandesüsteemi haldurid, 
potentsiaalselt väljavalitavate projektide 
edendajad, samuti komisjoni, 
koostööameti ja mõlema ENTSO 
esindajad, ning mille ülesanne on teha 
koostööd ühishuviprojektide valimise 
käigus ja jälgida nende rakendamist; iga 
üksikjuhtumi puhul võib rühm kutsuda 
teiste organisatsioonide esindajaid, kes 
esindavad tootjaid, tarbijaid või 
süsteemihaldureid.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 5 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) haldurid või investorid, kes ei ole 



AM\898891ET.doc 57/91 PE487.726v01-00

ET

ülekandesüsteemi haldurid ega 
jaotusvõrgu haldurid, arendavad 
ühishuviprojekte kooskõlas käesoleva 
määruse sätetega, eeldusel et nad 
täidavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. juuli direktiivi 2009/72/EÜ, mis 
käsitleb elektrienergia siseturu 
ühiseeskirju ning millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ, artiklis 9 
sätestatud eraldamise nõudeid.

Or. en

Selgitus

Selliste haldurite investeeringud, kes ei ole jaotusvõrgu ega ülekandesüsteemi haldurid, 
peavad vastama i) eraldamismudelite nõuetele (omandivormi eraldamine, ISO ja ITO 
mudelid), mida liikmesriigid kohaldavad kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikliga 9; ja ii) 
käesoleva määruse sätetele.

Muudatusettepanek 206
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „piirkondlik rühm” – rühm, mis on 
moodustatud vastavalt I lisas määratletud 
esmatähtsatele koridoridele ning millesse 
võivad kuuluda esindajad liikmesriikidest, 
riikide reguleerivatest asutustest, 
ülekandesüsteemi haldurid, 
potentsiaalselt väljavalitavate projektide 
edendajad, asjassepuutuvaid 
infrastruktuuriettevõtjaid esindavate 
organisatsioonide esindajad, samuti 
komisjoni, koostööameti ja mõlema 
ENTSO esindajad, ning mille ülesanne on 
teha koostööd ühishuviprojektide valimise 
käigus ja jälgida nende rakendamist.

Or. en
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Selgitus

Kooskõla küsimus. Nüüd on see kooskõlas raportööri muudatusettepanekuga nr 88.

Muudatusettepanek 207
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „nutivõrk” – elektrivõrk, millesse on 
kulutõhusalt integreeritud kõikide 
võrguga ühendatud kasutajate – tootjate, 
tarbijate ja tootvate tarbijate – käitumine 
ja tegevus, selleks et saada majanduslikult 
tõhus säästlik elektrisüsteem, mis on 
ohutu, väikeste kadudega, varustuskindel 
ja hea tarnekvaliteediga.

Or. en

Selgitus

Lisatud mõiste on komisjoni teatisest: Arukad võrgud: innovatsioonist kasutuselevõtuni 
(SEK(2011) 463 lõplik) ja see on mõiste, mida kasutas Euroopa komisjoni arukate võrkude 
töökond.

Muudatusettepanek 208
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „piirkondlik rühm” – rühm, mis on 
loodud kooskõlas III lisa 1. jao sätetega, 
ning mis põhineb igal esmatähtsal 
koridoril ja alal ja selle vastaval 
geograafilisel katvusel, mis on sätestatud 
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I lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. „mikrotootjad” – erinevad elektri ja 
soojuse tootmise tehnoloogiad, mida saab 
paigaldada eramajapidamistesse ja seal 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse 
vastavalt vajadusele iga kahe aasta 
tagant. Esimene loend võetakse vastu 
hiljemalt 31. juuliks 2013.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viidud artikli lõppu, selleks et artikkel vastaks tegelikule otsuste tegemise ajakavale.

Muudatusettepanek 211
Francisco Sosa Wagner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse 
vastavalt vajadusele iga kahe aasta tagant. 
Esimene loend võetakse vastu hiljemalt 31. 
juuliks 2013.

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse iga 
kahe aasta tagant kooskõlas liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukavaga. 
Eesmärgiks on võtta esimene loend vastu 
hiljemalt 31. juuliks 2013.

 Or. en

Selgitus

Määruse 715/2009 artiklis 8 sätestatud ühendust hõlmavat kümneaastast võrgu arengukava 
tehakse kaks korda aastas. Seetõttu peaks tagama, et kümneaastase võrgu arengukava 
avaldamine ja liidu ühishuviprojektide loend oleksid omavahel kooskõlas.

Muudatusettepanek 212
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse 
vastavalt vajadusele iga kahe aasta tagant. 
Esimene loend võetakse vastu hiljemalt 31. 
juuliks 2013.

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi, mis edastatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Loend vaadatakse läbi ja seda uuendatakse 
vastavalt vajadusele igal aastal. Mis tahes 
uuendused edastatakse heakskiitmiseks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Esimene loend võetakse vastu hiljemalt 31. 
juuliks 2013.

Or. ro
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Muudatusettepanek 213
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse 
vastavalt vajadusele iga kahe aasta tagant.
Esimene loend võetakse vastu hiljemalt 
31. juuliks 2013.

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse 
vastavalt vajadusele iga kahe aasta tagant.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse 
vastavalt vajadusele iga kahe aasta tagant. 
Esimene loend võetakse vastu hiljemalt 31. 
juuliks 2013.

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse iga 
kahe aasta tagant kooskõlas liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukavaga. 
Eesmärgiks on võtta esimene loend vastu 
hiljemalt 31. juuliks 2013.

Or. en

Selgitus

Eeltingimuseks peaks olema, et Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku 
poolt arendatud kümneaastasesse võrgu arengukavasse on need ühishuviprojektid juba 
lisatud. Määruse 715/2009 artiklis 8 sätestatud ühendust hõlmavat kümneaastast võrgu 
arengukava tehakse kaks korda aastas. Seetõttu peaks tagama, et kümneaastase võrgu 
arengukava avaldamine ja liidu ühishuviprojektide loend on omavahel kooskõlas. Lisaks on 
pakutud ajakavad liiga ambitsioonikad ning isegi vastuolulised. Kohast tähelepanu peab 
pöörama kogu menetlusele.
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Muudatusettepanek 215
Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas.

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas.

Võttes arvesse keerulises geograafilises 
struktuuris võrkudevaheliste ühenduste 
haldamise keerukust, peab komisjon 
vajaduse korral kaaluma piirkondlike 
rühmade alajaotuse tegemist 
(allpiirkondlikud rühmad).

Or. en

Muudatusettepanek 216
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas.

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”).

Or. en

Muudatusettepanek 217
Adina-Ioana Vălean
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas.

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas, hiljemalt kaks kuud 
pärast käesoleva määruse vastuvõtmist.
Rühma eesistujaks on komisjon.

Or. en

Selgitus

Rühmade heaks toimimiseks on vaja määruses kindlaks määrata, milline üksus on rühma 
eesistuja. Selleks et lahendada võimalikke liikmesriikidevahelisi konflikte, peaks komisjon 
olema rühma eesistuja.

Muudatusettepanek 218
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas.

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas. Iga töörühm täidab oma 
töökoormust, mis põhineb eelnevalt 
kokkulepitud pädevusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 219
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas.

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas. Rühma eesistuja on 
komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas.

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas. Rühma eesistuja on 
komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas.

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas. Rühma eesistuja on 
komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui enne käesoleva määruse 
jõustumist on olemasolevad rühmad või 
teised asutused tegutsenud liidu 
energiasüsteemi jaoks olulise tähtsusega 
projektide valimisega, peavad lõikes 2 
viidatud rühmad kohaselt arvesse võtma 
nendes rühmades või asutustes juba 
tehtud tööd. Kui olemasolevad rühmad või 
teised asutused on eelnevalt kokku 
leppinud liidu jaoks olulise tähtsusega 
projektide või projekti loendi üle, siis 
edastatakse see teave nende projektide või 
loendite kohta lõikes 2 viidatud 
rühmadele ning see moodustab 
ühishuviprojektide valikumenetluse aluse.
Artikli 2 a sätted ei piira ühegi 
projektiedendaja õigust esitada vastava 
rühma liikmetele taotlust oma projekti 
valimiseks ühishuviprojektiks.

Or. en
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Muudatusettepanek 223
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Projektiedendajad esitavad 
asjaomasele rühmale taotluse oma 
projekti valimiseks ühishuviprojektiks 
vastavalt III lisa lõike 2 esimesele lõigule 
kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab esimese liidu 
ühishuviprojektide loendi piirkondlikele 
rühmadele. Piirkondlikud rühmad 
kiidavad loendi heaks ja võtavad vastu 
hiljemalt 31. juuliks 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
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ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud.

ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga rühma 
loendit loetakse avalikuks kavaks ning 
sellele kohaldatakse direktiivi 2001/42/EÜ 
kohast strateegilist keskkonnamõju 
hindamist. Iga üksiku projekti ettepanek 
nõuab heakskiitu liikmesriikidelt, mille 
territooriumiga see projekt on seotud.
Kohaselt võetakse arvesse toiminguid, mis 
võimaldavad saavutada erinevate 
taristuliikide, sealhulgas 
telekommunikatsioon ja transport, 
omavahelist koostoimet ja koostalitlust.

Or. en

Selgitus

The lists of projects of each Regional Group are public. Given their potentially significant 
effects on the environment, a Strategic Environmental Assessment should be carried out in 
accordance with Directive 2001/42/EC to ensure that any such effects are understood and 
will not cause problems or delays in the implementation phase. Three proposed sets of 
guidelines have been drawn up to feed into the Connecting Europe Facility. The guidelines 
relating to Telecommunications and Transport make reference to the possible synergies 
across sectors. The guidelines on Energy should contain a similar reference.

Muudatusettepanek 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning 
seda, kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel, vastavalt 
artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
täitmisele. Iga üksiku projekti ettepanek 
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projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud.

nõuab heakskiitu ainult nendelt 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud. Juhul kui teatud 
piiriülese projekti ettepanek vastab 
käesolevas määruses sätestatud 
asjakohastele kriteeriumidele, kuid seda 
toetab ainult üks seotud liikmesriik, 
edastatakse otsus komisjonile, mis peaks 
tegutsema koostööametiga konsulteerides. 
Enne sellise otsuse tegemist peaks 
koostööamet konsulteerima kaasatud 
liikmesriikide ja sidusrühmadega.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidelt ei peaks nõudma projekti heakskiitmist, kui nad on projektist ainult 
„mõjutatud” ning kui neil puudub territoriaalne kokkupuude projektiga. Kui liikmesriikide 
heakskiitmist laiendatakse ka selliste liikmesriikide kaasamisega, mis on sellest projektist 
ainult „mõjutatud”, nõrgestatakse veelgi üleeuroopalist lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 227
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud.

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu ainult 
nendelt liikmesriikidelt, mille 
territooriumiga see projekt on seotud.
Juhul kui teatud piiriülese projekti 
ettepanek vastab käesolevas määruses 
sätestatud asjakohastele kriteeriumidele, 
kuid seda toetab ainult üks seotud 
liikmesriik, delegeeritakse 
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otsustamisõigus komisjonile, mis 
konsulteerib koostööametiga, ning tagab 
asjassepuutuvate liikmesriikide ja 
sidusrühmade kaasamise. 

Or. da

Selgitus

Kui liikmesriikide heakskiitmise nõuet laiendatakse ka selliste liikmesriikide kaasamisega, mis 
on sellest projektist ainult „mõjutatud”, aga neil puudub selle projektiga territoriaalne side, 
nõrgestatakse veelgi üleeuroopalist lähenemisviisi. Vastavalt peaks siis ka projekti, mis 
vastab määruse kriteeriumidele, hindama sõltumatu kolmas osapool, nt komisjon, keda 
toetavad koostööamet ning asjaomased sidusrühmad.

Muudatusettepanek 228
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud.

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud. Juhul kui teatud 
piiriülese projekti ettepanek vastab 
käesolevas määruses sätestatud 
asjakohastele kriteeriumidele, kuid seda 
toetab ainult üks seotud liikmesriik, 
edastatakse otsus komisjonile, mis peaks 
tegutsema koostööametiga konsulteerides.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Algirdas Saudargas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning
seda, kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud.

3. Iga rühm koostab ühishuviprojektide 
loendi ettepaneku, võttes arvesse:

– III lisa 2. jaos sätestatud menetlust; 
ning
– iga projekti osatähtsust I lisas sätestatud 
esmatähtsate energiataristu koridoride ja 
alade eesmärgi saavutamisel; ning

– iga projekti vastavust artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku,
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud. Kohaselt võetakse 
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projekt on seotud. arvesse projekte, mis võimaldavad teiste 
võrkudega koostoimet, eriti transpordi- ja 
telekommunikatsioonivõrkudega.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see
projekt on seotud.

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab esialgset 
heakskiitu liikmesriikidelt, mille 
territooriumiga see projekt on seotud, enne 
selle lisamist lõike 4 kohasesse lõplikku 
loendi ettepanekusse.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, mis 
osutab iga projekti osatähtsust I lisas 
sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
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kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud.

kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud. Rühm teeb otsuse 
konsensuse teel.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud.

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, mis 
osutab arvesse võttes iga projekti 
osatähtsust I lisas sätestatud esmatähtsate 
energiataristu koridoride ja alade 
rakendamisel ning seda, kuidas projektid 
vastavad artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumidele. Iga üksiku projekti 
ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud. Rühm teeb otsuse 
konsensuse teel.

Or. en

Selgitus

Läbipaistva menetluse tagamiseks ning kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega peab otsus 
ühishuviprojektide loendi kohta tulema peamiselt piirkondlikust rühmast, kus see otsustatakse 
konsensuse teel.

Muudatusettepanek 234
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud.

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi, mis osutab iga 
projekti osatähtsust I lisas sätestatud 
esmatähtsate energiataristu koridoride ja 
alade rakendamisel ning seda, kuidas 
projektid vastavad artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumidele. Iga üksiku projekti 
ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud. Rühm teeb otsuse 
konsensuse teel.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui üks projekt ei saa ühe liikmesriigi 
esialgset heakskiitu, siis peab kõnealune 
liikmesriik esitama oma keeldumise kohta 
rühmale kirjaliku selgituse. Pärast seda, 
kui projektiedendajatel on võimaldatud 
keeldumise põhjusega tegeleda, võib rühm 
ühehäälsel otsusel miinus üks hääl vastu 
võtta otsuse projekti lisamise kohta nende 
ettepanekusse, märkides ära, et esitati 
vastuväide.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametile (edaspidi „koostööamet”).

II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametile (edaspidi „koostööamet”).
See loend peab sisaldama rühma 
arvamust ühishuviprojektide loendi kohta, 
eriti võttes arvesse artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumide ning ENTSO-E ja ENTSO-
G poolt kooskõlas III lisa punkti 2 
alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemuste ühtset rakendamist kõikides 
rühmades.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametile (edaspidi 
„koostööamet”).

II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
komisjonile.

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta ja CO2
transpordi projektide kohta esitab iga 
rühm hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 
osutatud liidu loendi 
vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
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komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametile (edaspidi 
„koostööamet”).

II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi komisjonile.

Or. en

Selgitus

Kõikide piirkondade kohaldatavate projektide kooskõla hindamine, mis on praegu tagatud 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti lisahindamisega, peaks pigem 
olema tagatud piirkondliku rühma tasandil, eriti komisjoni, Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti, ENTSOG ja teiste mitmetes või kõikides piirkondlikes rühmades 
osalevate esindajate poolt. See toetab ka menetluse suuremat tõhusust ning sujuvust.

Muudatusettepanek 239
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 

II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
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liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametile (edaspidi 
„koostööamet”).

liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta ja CO2
transpordi projektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
komisjonile.

II lisa punktis 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate nafta transpordi projektide kohta 
esitab iga rühm hiljemalt kuus kuud enne 
lõikes 1 osutatud liidu loendi 
vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
komisjonile.

Or. de

Muudatusettepanek 241
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta ja CO2
transpordi projektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
komisjonile.

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2-
transpordiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi komisjonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 242
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta ja CO2 
transpordi projektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku
komisjonile.

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2-
transpordiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta ja CO2
transpordi projektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud 
liidu loendi vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
komisjonile.

II lisa punktis 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate naftatranspordi projektide kohta 
esitab iga rühm hiljemalt kuus kuud enne 
lõikes 1 osutatud liidu loendi 
vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui piirkondlik rühm koostab oma 
ühishuviprojektide loendi ettepanekut, on 
nõutav, et iga projekti ettepanek saaks 
selle liikmesriigi või nende liikmesriikide 
heakskiidu, mille territooriumiga on 
projekt seotud.
Kui liikmesriik ei nõustu projekti 
valimisega ühishuviprojektiks 
piirkondliku rühma poolt, peab ta koos 
keeldumisega esitama:
(a) sisulise selgituse oma otsuse kohta;
(b) üksikasjaliku ja proportsionaalse kava 
alternatiivsete meetmete kohta, mida on 
vaja, et saavutada selle projekti 
eesmärgid, millest keelduti, tingimusel et 
see on majanduslikult sama tõhus ja toob 
teistele liikmesriikidele sama kasu, ilma 
nende kulutusi suurendamata.
Komisjon annab hinnangu liikmesriikide 
selgituse ning projekti eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku alternatiivsete 
meetmete kava kohta, selleks et välja 
selgitada, kas on võimalik leida selline 
lahendus, mis võimaldab projekti lisamist 
liidu ühishuviprojektide loendisse.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõikes 4 osutatud 
ühishuviprojektide loendite ettepanekute 

välja jäetud
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kohta arvamuse kahe kuu jooksul alates 
kättesaamise kuupäevast, võttes eelkõige 
arvesse artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
ühtset rakendamist kõikides rühmades 
ning Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku (edaspidi „ENTSO-E”) ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku (edaspidi „ENTSO-
G”) poolt kooskõlas III lisa punkti 2 
alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõikes 4 osutatud 
ühishuviprojektide loendite ettepanekute 
kohta arvamuse kahe kuu jooksul alates 
kättesaamise kuupäevast, võttes eelkõige 
arvesse artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
ühtset rakendamist kõikides rühmades 
ning Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku (edaspidi „ENTSO-E”) ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku (edaspidi „ENTSO-
G”) poolt kooskõlas III lisa punkti 2 
alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 247
Lambert van Nistelrooij
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõike 4 esimeses lõigus 
osutatud ühishuviprojektide loendite 
ettepanekute kohta arvamuse kahe kuu 
jooksul alates kättesaamise kuupäevast, 
võttes eelkõige arvesse artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumide ühtset rakendamist kõikides 
rühmades ning Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku (edaspidi 
„ENTSO-E”) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku 
(edaspidi „ENTSO-G”) poolt kooskõlas III 
lisa punkti 2 alapunktiga 6 läbi viidud 
analüüsi tulemusi.

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõike 4 esimeses lõigus 
osutatud ühishuviprojektide loendite 
ettepanekute kohta kolme kuu jooksul 
alates kättesaamise kuupäevast 
põhjendatud soovituse, esitades:

– liidu ühishuviprojektide loendi. 
Koostööamet võtab oma analüüsis arvesse
artiklis 4 sätestatud kriteeriume, ENTSO-
E ja ENTSO-G poolt kooskõlas III lisa 
punkti 2 alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemusi ja nende ühtset rakendamist 
kõikides rühmades. Koostööamet võtab 
arvesse ka projektide vastavust võrgu 
ühtsele laienemisele majandusliku 
tõhususe ja piiriülese tegevuse 
integreerimise osas, samuti iga piirkonna 
konkreetset potentsiaali ELi energia- ja 
kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitamiseks.

Or. en

Selgitus

Projekti klastrid ei ole gaasi puhul sobivad. Lisaks muutub ühishuviprojektide eelisjärjekorda 
seadmisega valikumenetlus ebamõistlikult keerukaks.

Muudatusettepanek 248
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõike 4 esimeses lõigus 
osutatud ühishuviprojektide loendite 
ettepanekute kohta arvamuse kahe kuu 
jooksul alates kättesaamise kuupäevast, 
võttes eelkõige arvesse artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumide ühtset rakendamist kõikides 
rühmades ning Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku (edaspidi 
„ENTSO-E”) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku 
(edaspidi „ENTSO-G”) poolt kooskõlas III 
lisa punkti 2 alapunktiga 6 läbi viidud 
analüüsi tulemusi.

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõike 4 esimeses lõigus 
osutatud ühishuviprojektide loendite 
ettepanekute kohta kolme kuu jooksul 
alates kättesaamise kuupäevast 
põhjendatud soovituse, esitades:

– iga piirkondliku nimekirja kohta 
klastrite kaupa koondatud projektide 
paremusjärjestuse, piiratud arvus 
kategooriates, vastavalt prioriteedile;
– ühe üleliidulise ühishuviprojektide
loendi, mis on koondatud vastavate 
klastrite järgi;
Koostööamet võtab oma analüüsis arvesse
artiklis 4 sätestatud kriteeriume, ENTSO-
E ja ENTSO-G poolt kooskõlas III lisa 
punkti 2 alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemusi ja nende ühtset rakendamist 
kõikides rühmades. Koostööamet võtab 
arvesse ka projektide vastavust võrgu 
ühtsele laienemisele majandusliku 
tõhususe ja piiriülese tegevuse 
integreerimise osas, samuti iga piirkonna 
konkreetset potentsiaali ELi energia- ja 
kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitamiseks. Koostööameti arvamus 
võetakse vastu kooskõlas määruse nr 
713/2009 artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
menetlusega.

Or. en
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Selgitus

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach built 
on the TYNDPs, which is still a patchwork of national TSO plans. The TYNDP is an immature 
process for assessing the efficiency of each project in contributing to the EU energy policy 
goals. The PCI selection should be complemented by a top-down EU internal market 
perspective. As an independent entity, ACER must guarantee the coherence of network 
expansion, ensure economically efficient investments, and safeguard the consumers' interest. 
Ranking shall be carried out in an aggregated form based on the cost benefit and multi-
criteria analysis. ACER can ensure objectivity and independence in project analysis.

Muudatusettepanek 249
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõike 4 esimeses lõigus 
osutatud ühishuviprojektide loendite 
ettepanekute kohta arvamuse kahe kuu 
jooksul alates kättesaamise kuupäevast,
võttes eelkõige arvesse artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumide ühtset rakendamist kõikides 
rühmades ning Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku (edaspidi 
„ENTSO-E”) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku 
(edaspidi „ENTSO-G”) poolt kooskõlas III 
lisa punkti 2 alapunktiga 6 läbi viidud 
analüüsi tulemusi.

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõike 4 esimeses lõigus 
osutatud ühishuviprojektide loendite 
ettepanekute kohta arvamuse kolme kuu 
jooksul alates kättesaamise kuupäevast.

Koostööamet võtab oma analüüsis arvesse
artiklis 4 sätestatud kriteeriume, ENTSO-
E ja ENTSO-G poolt kooskõlas III lisa 
punkti 2 alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemusi ja nende ühtset rakendamist 
kõikides rühmades.

Or. en
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Muudatusettepanek 250
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõikes 4 osutatud 
ühishuviprojektide loendite ettepanekute 
kohta arvamuse kahe kuu jooksul alates 
kättesaamise kuupäevast, võttes eelkõige 
arvesse artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
ühtset rakendamist kõikides rühmades ning 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku (edaspidi „ENTSO-E”) ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku (edaspidi „ENTSO-
G”) poolt kooskõlas III lisa punkti 2 
alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemusi.

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõike 4 esimeses lõigus 
osutatud ühishuviprojektide loendite 
ettepanekute kohta arvamuse nelja kuu 
jooksul alates kättesaamise kuupäevast, 
võttes eelkõige arvesse artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumide ühtset rakendamist kõikides 
rühmades ning Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku (edaspidi 
„ENTSO-E”) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku 
(edaspidi „ENTSO-G”) poolt kooskõlas 
kümneaastase võrgu arengukavaga läbi 
viidud analüüsi tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 251
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõikes 4 osutatud 
ühishuviprojektide loendite ettepanekute 
kohta arvamuse kahe kuu jooksul alates 
kättesaamise kuupäevast, võttes eelkõige 
arvesse artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
ühtset rakendamist kõikides rühmades ning 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku (edaspidi „ENTSO-E”) ja 

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõikes 4 osutatud 
ühishuviprojektide loendite ettepanekute 
kohta arvamuse kahe kuu jooksul alates 
kättesaamise kuupäevast, võttes eelkõige 
arvesse artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
ühtset rakendamist kõikides rühmades ning 
tasuvusanalüüsi tulemusi.
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Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku (edaspidi „ENTSO-
G”) poolt kooskõlas III lisa punkti 2 
alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi
tulemusi.

Or. en

Selgitus

Ühishuviprojekt, mis ei sisaldu viimases kümneaastases võrgu arengukavas, peaks samuti 
olema koos tasuvusanalüüsiga. 

Muudatusettepanek 252
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõikes 4 osutatud 
ühishuviprojektide loendite ettepanekute 
kohta arvamuse kahe kuu jooksul alates 
kättesaamise kuupäevast, võttes eelkõige 
arvesse artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
ühtset rakendamist kõikides rühmades ning 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku (edaspidi „ENTSO-E”) ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku (edaspidi „ENTSO-
G”) poolt kooskõlas III lisa punkti 2 
alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemusi.

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõikes 4 osutatud 
ühishuviprojektide loendite ettepanekute 
kohta arvamuse kolme kuu jooksul alates 
kättesaamise kuupäevast, võttes eelkõige 
arvesse artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
ühtset rakendamist kõikides rühmades ning 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku (edaspidi „ENTSO-E”) ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku (edaspidi „ENTSO-
G”) poolt kooskõlas III lisa punkti 2 
alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koondab rühmade esitatud 
ühishuviprojektide piirkondlikud loendid 
liidu ühishuviprojektide loendisse. 
Komisjon võib loendist üksiku projekti 
eemaldada ainult juhul, kui 
projektiedendaja seda nõuab, või juhul, 
kui projekti lisamine piirkondlikku 
loendisse põhines vääral teabel, mis oli 
otsuse tegemisel otsustavaks teguriks. 
Komisjoni otsus peab olema kohaselt 
põhjendatud ning edastatud vastavale 
projektiedendajale ning vastavale 
liikmesriigile või liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon koondab rühmade esitatud 
ühishuviprojektide piirkondlikud loendid 
liidu ühishuviprojektide loendisse. 
Komisjon võib loendist üksiku projekti 
eemaldada ainult juhul, kui 
projektiedendaja seda nõuab, või juhul, 
kui projekti lisamine piirkondlikku 
loendisse põhines vääral teabel, mis oli 
otsuse tegemisel otsustavaks teguriks. 
Komisjoni otsus peab olema kohaselt 
põhjendatud ning edastatud vastavale 
projektiedendajale ning vastavale 
liikmesriigile või liikmesriikidele.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täiendab artikli 3 lõike 2, artikli 3 lõike 3 ja artikli 3 lõike 4 
muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 255
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta ja CO2
transpordi projektide puhul hindab 
komisjon artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
rakendamist. II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate CO2 projektide 
puhul võtab komisjon samuti arvesse 
projektide tulevase laiendamise võimalusi 
muude liikmesriikide kaasamiseks.

6. II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate naftatranspordi
projektide puhul hindab komisjon artiklis 4 
sätestatud kriteeriumide rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta ja CO2
transpordi projektide puhul hindab 
komisjon artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
rakendamist. II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate CO2 projektide 
puhul võtab komisjon samuti arvesse 
projektide tulevase laiendamise võimalusi
muude liikmesriikide kaasamiseks.

6. II lisa punktis 3 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate naftatranspordi
projektide puhul hindab komisjon artiklis 4 
sätestatud kriteeriumide rakendamist.
II lisa punktis 4 sätestatud kategooriasse 
kuuluvate CO2 projektide puhul võtab 
komisjon samuti arvesse projektide 
tulevase laiendamise võimalusi muude 
liikmesriikide kaasamiseks.

Or. de
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Muudatusettepanek 257
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta ja CO2
transpordi projektide puhul hindab 
komisjon artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
rakendamist. II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate CO2 projektide 
puhul võtab komisjon samuti arvesse 
projektide tulevase laiendamise võimalusi 
muude liikmesriikide kaasamiseks.

6. II lisa punktis 3 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate naftatranspordi
projektide puhul hindab komisjon artiklis 4 
sätestatud kriteeriumide rakendamist. 
II lisa punktis 3 sätestatud kategooriasse 
kuuluvate CO2 projektide puhul võtab 
komisjon samuti arvesse projektide 
tulevase laiendamise võimalusi muude 
liikmesriikide kaasamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kahe kuu jooksul alates koostööameti 
ühishuviprojektide loendite soovituse 
kättesaamisest koostab komisjon 
üleliidulise ühishuviprojektide loendi, 
tagades piisava tähelepanu ka 
äärepoolsetele ja väikestele 
liikmesriikidele ning eesmärgile kaotada 
ELis energiaisolatsioon aastaks 2015. 
Nimekiri vaadatakse läbi ja seda 
uuendatakse vajaduse korral iga kahe 
aasta tagant, kooskõlas liidu 
kümneaastase võrgu arengukavaga ning 
järgides käesoleva artikli lõigetes 3 kuni 6 
a sätestatud menetlusi.
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Or. en

Selgitus

Projekti klastrid ei ole gaasi puhul sobivad.

Muudatusettepanek 259
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kahe kuu jooksul alates koostööameti 
ühishuviprojektide loendite arvamuse 
kättesaamisest koostab komisjon 
üleliidulise ühishuviprojektide loendi, 
tagades piisava tähelepanu ka 
äärepoolsetele ja väikestele 
liikmesriikidele ning eesmärgile kaotada 
ELis energiaisolatsioon aastaks 2015. 
Nimekiri vaadatakse läbi ja seda 
uuendatakse vajaduse korral iga kahe 
aasta tagant, järgides käesoleva artikli 
lõigetes 3 kuni 6 a sätestatud menetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Rühmade poolt vastu võetud 
piirkondlike loendite põhjal koostab 
komisjon üleliidulise ühishuviprojektide 
loendi. Loend vaadatakse läbi ja seda 
uuendatakse vastavalt vajadusele iga kahe 
aasta tagant. Esimene loend võetakse 
vastu hiljemalt 31. juuliks 2013.
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Or. en

Selgitus

Üle toodud lõikest 1 ajakava tõttu.

Muudatusettepanek 261
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast komisjoni otsust lõikes 1 osutatud 
vastuvõtmise kohta muutuvad 
ühishuviprojektid määruste (EÜ) nr 
714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 artiklis 12 
osutatud vastavate piirkondlike 
investeerimiskavade, direktiivide 
72/2009/EÜ ja 73/2009/EÜ artiklis 22 
osutatud vastavate riiklike kümneaastaste 
võrgu arengukavade ning vajaduse korral 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks. Projektidele antakse kõikides 
nimetatud kavades kõige kõrgem võimalik 
prioriteet.

7. Pärast komisjoni otsust lõikes 1 osutatud 
vastuvõtmise kohta muutuvad 
ühishuviprojektid vastavalt määruste (EÜ) 
714/2009 ja (EÜ) 715/2009 artiklile 8 
ENTSO-E ja ENTSO-G poolt välja 
töötatud üleliiduline kümneaastane võrgu 
arengukava, määruste (EÜ) nr 714/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009 artiklis 12 osutatud 
vastavate piirkondlike 
investeerimiskavade, direktiivide 
72/2009/EÜ ja 73/2009/EÜ artiklis 22 
osutatud vastavate riiklike kümneaastaste 
võrgu arengukavade ning vajaduse korral 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks. Ühishuviprojektidele lisatakse 
tasuvusanalüüsid ning neile antakse 
kõikides nimetatud kavades kõige kõrgem 
võimalik prioriteet.

Or. en

Selgitus

Kümneaastase võrgu arengukava menetlus on avatud ja paindlik, selleks et liita piirkondlike 
rühmade poolt välja pakutud ühishuviprojekte. Ühishuviprojekt, mis ei sisaldu viimases 
kümneaastases võrgu arengukavas, peaks samuti olema koos tasuvusanalüüsiga. 

Muudatusettepanek 262
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast komisjoni otsust lõikes 1 osutatud 
vastuvõtmise kohta muutuvad 
ühishuviprojektid määruste (EÜ) nr 
714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 artiklis 12 
osutatud vastavate piirkondlike 
investeerimiskavade, direktiivide 
72/2009/EÜ ja 73/2009/EÜ artiklis 22 
osutatud vastavate riiklike kümneaastaste 
võrgu arengukavade ning vajaduse korral 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks. Projektidele antakse kõikides 
nimetatud kavades kõige kõrgem võimalik 
prioriteet.

7. Pärast komisjoni otsust lõikes 1 osutatud 
vastuvõtmise kohta muutuvad 
ühishuviprojektid määruste (EÜ) nr 
714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 artiklis 12 
osutatud vastavate piirkondlike 
investeerimiskavade, direktiivide 
72/2009/EÜ ja 73/2009/EÜ artiklis 22 
osutatud vastavate riiklike kümneaastaste 
võrgu arengukavade ning vajaduse korral 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks.

Or. en

Selgitus

Arvestades kavade erinevat olemust, ei ole selge, mida on mõeldud „kõige kõrgem võimalik 
prioriteet” all ning seetõttu tuleks see välja jätta. Mis tahes riikliku või Euroopa Liidu kava 
järjestamine peaks toimuma vastavalt artikli 4 lõike 4 muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 263
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast komisjoni otsust lõikes 1 osutatud 
vastuvõtmise kohta muutuvad 
ühishuviprojektid määruste (EÜ) nr 
714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 artiklis 12 
osutatud vastavate piirkondlike 
investeerimiskavade, direktiivide 
72/2009/EÜ ja 73/2009/EÜ artiklis 22 
osutatud vastavate riiklike kümneaastaste 
võrgu arengukavade ning vajaduse korral
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks. Projektidele antakse kõikides 

7. Pärast komisjoni otsust lõikes 1 osutatud 
vastuvõtmise kohta muutuvad 
ühishuviprojektid määruste (EÜ) nr 
714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 artiklis 12 
osutatud vastavate piirkondlike 
investeerimiskavade, direktiivide 
72/2009/EÜ ja 73/2009/EÜ artiklis 22 
osutatud vastavate riiklike kümneaastaste 
võrgu arengukavade ning vajaduse korral 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks.
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nimetatud kavades kõige kõrgem võimalik 
prioriteet.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast komisjoni otsust lõikes 1 osutatud 
vastuvõtmise kohta muutuvad 
ühishuviprojektid määruste (EÜ) nr 
714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 artiklis 12 
osutatud vastavate piirkondlike 
investeerimiskavade, direktiivide 
72/2009/EÜ ja 73/2009/EÜ artiklis 22 
osutatud vastavate riiklike kümneaastaste 
võrgu arengukavade ning vajaduse korral 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks. Projektidele antakse kõikides 
nimetatud kavades kõige kõrgem võimalik 
prioriteet.

7. Pärast komisjoni otsust muutuvad 
ühishuviprojektid määruste (EÜ) nr 
714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 artiklis 12 
osutatud vastavate piirkondlike 
investeerimiskavade, direktiivide 
72/2009/EÜ ja 73/2009/EÜ artiklis 22 
osutatud vastavate riiklike kümneaastaste 
võrgu arengukavade ning vajaduse korral 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks. Projektidele antakse kõikides 
nimetatud kavades kõige kõrgem võimalik 
prioriteet.

Or. en


